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>Dajcie nam jakie inne wiaty i inne jakie prze-

strzenie, w których piersi, zgorczkowane od miejskich

wyziewów, odetchn cho raz swobodnie i szeroko*.

Henryk Sienkiewicz.

Przy opracowywaniu metodycznego rozbioru x
)

»powieci z lat dawnych« Henryka Sienkiewicza p. t.

»Ogniem i mieczem «, wydanej po raz pierwszy w roku

1884, a obecnie przepisanej przez program Minister-

stwa W. R. i O. P. jako lektura obowizkowa w siód-

mym oddziale szkoy powszechnej i w czwartej klasie

szkoy redniej, przej musimy przez te wszystkie

stopnie, przez jakie przechodzi kady nauczyciel, przy-

stpujcy do pracy szkolnej, a mianowicie:

a) zapozna si z psychik modziey w tym okre-

sie rozwoju,

b) pozna warto utworu ze wzgldu na t psy-

chik,
c) obmyle rodki metodyczne, przy pomocy któ-

rych na tle danego utworu osignbymy mogli jak-

najatwiej cele, wskazane przez program nauczania

jeyka polskiego, \vvdanv przez Ministerstwo W. R.

i O. P.

*) Praca ta wykonana zastaa na tle wykadów i wi-
cze w »Instytucie nauczycielskim T. N. S. . i W.« Koa
ódzkiego w odzi w semestrze 1921 2.
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Jeli chodzi o psychologj modziey trzynasto-

czy czternastoletniej, czsto te starszej, to posiadamy
szereg prac, które si tym okresem szczegóowo zaj-

muj i podaj wskazówki, w jakim kierunku zmierza
powinna ksztacca i wychowawcza zarazem praca
nauczyciela. Na pierwszy plan pod tym wzgldem wy-
suwaj si ostatnie prace dr. St. Kopczyskiego i dr.

T. Jaroszyskiego x
), którzy na podstawie obcych i wa-

snych bada podali charakterystyk tego przeomo-
wego w yciu modziey okresu.

Jest to okres »zakócenia równowagi psychicznej,

osabienia wadz intelektualnych i wzmoenia afek-

tywTnoci«. Z poszczególnych wadz psychicznych sa-
bnie przedewszystkiem wraliwo zmysów, zwaszcza
dotykow}'Ch, wzrokowych i suchowych, rozprasza si
uwaga i powoduje tak znane w tym okresie roztargnie-

nie, równie sabnie ywa dotd pami, zaburzeniom
te podlega kojarzenie wyobrae. Wyobrania staje

si jednak ywsza, bujniejsza, odznacza si niejedno-

krotnie oryginalnoci, barwnoci i plastycznoci,

a nadto zjawiaj si dowody wyobrani twórczej tak

na polu artystycznem, jak technicznem. Osabieniu
ulega te zdolno abstrahowania, logicznego mylenia,
rozumienia i wnioskowania. Wszystkim za tym obja-

wom towarzyszy skonno do zbyt atwego mczenia,
nadto zjawiaj si najrozmaitsze, a niezbyt przecie
rzadkie objawy patologiczne.

W sferze uczuciowej zmiany s nierównie silniej-

sze. Jako cecha najbardziej znamienna wystpuje nie-

*) Dr. S. Kopczyski: Wiek przejciowy, Przegld pe-
dagogiczny z. 6/7. r. 1921. Dr. T. Jaroszyski: Higjena wy-
chowawcza, odb. 1921. Wyd. M. Arcta, Warszawa.



równo i zmienno usposobienia i nadmierna skon-
no do wzrusze i do wybuchów uczuciowych. Budzi
si te altruizm i przyjacielsko, a na tle tych wspó-
czucie w dziedzinie zagadnie spoecznych. Nie brak
te, ale objawy te wystpuj rzadziej, samolubstwa,
niejednokrotnie rodzi si te wygórowana ambicja,

nawet próno, pewno siebie, dochodzce czasem
do manji wielkoci. Co si tyczy uczu moralnych, po-

czucia dobrego i zego postpku, zadowolenia po spe-
nieniu dobrego uczynku, wstrtu i obrzydzenia po spe-
nieniu zego, uczucie to si potguje, cho nie brak ob-

jawów przeciwnych, moralnego znieczulenia. Na ten

okres rozstroju przypada te najwiksza liczba kar za

ze zachowanie si i za nieobowizkowo.
Uczucie estetyczne, zamiowanie do pikna

wogóle, do muzyki, rysunków, poezji, kwiatów i obraz-

ków, do wykwintnego stroju i t. p. potguje si
ogromnie. Najsilniejszym jednak wahaniom ulega,

przechodzce tak czsto swój kryzys, uczucie religijne.

Wreszcie i przejawy woli ulegaj zmianie bd
to przez spotgowanie si pewnoci siebie, dochodz-
cej do narzucania wpywu innym, bd to przez prze-

wag, zwaszcza u dziewczt, suggestyjnoci. Obok
tego wystpuj objawy patologiczne od uporu czy hi-

sterji poczwszy, a do samobójstw.
Jak zatem widzimy, zjawiaj si nowe popdy,

uczucia, gboko oddziaywujce na wol i charakter

modziey, wystpuj nowe upodobania i ujawniaj
si pewne uzdolnienia i zamiowania.

Nauczyciel jzyka polskiego z tej przemiany psy-
chicznej wycign musi odpowiednre wnioski. Chodzi
mianowicie o to, aby przez nieostrono i lepot nie

narazi na szwank tych stron ycia psychicznego, które

ulegaj osabieniu, a jednak przecie ich nie zaniedba,
ale poredni drog, jakby przygodnie wpywa na ich
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stay rozwój przy pomocy innych funkcyj psychi-
cznych. Jak z pracy dr. Kopczyskiego wynika, funkcja-

mi temi, na których oprze si winna praca nauczy-
ciela jzyka polskiego, bdzie rozwijajca si wyobra-
nia, uczucia spoeczne, narodowe, altruistyczne, mo-
ralne i estetyczne, wreszcie budzca si do czynu wola.

Na tle tych czynników, przy ich porednictwie, przez

zaspakajanie na tern polu budzcych si zainteresowa,
bdzie mona wpyn na to, by funkcje, ulegajce
osabieniu nie zamary, ale przez wytworzenie dla nich

jaknajbardziej sprzyjajcych warunków, przez cise
liczenie si z zainteresowaniami tego wieku, jakby mi-
mowiednie si rozwijay, a nadto czuwa bdzie mo-
na, by budzce si nowe strony ycia psychicznego

nie ulegy zboczeniu. Zwaszcza podkreli tu trzeba

zainteresowania, dotyczce idealnych treci rzeczy,

i uczucia wysze, jak mio ojczyzny, domu rodzin-

nego, jak zainteresowania estetyczne, religijne i bu-
dzce si zczasem naukowe, nadto owe objawy marzy

-

cielskoci i opartego na uczuciu idealizmu, na które

zwraca tak siln uwag L. Nagy czy te Claparede 1
).

Te cechy wród modziey polskiej pci obojga stwier-

dziy te badania modziey putuskiej 2
), gdzie czyn-

nik patrjotyczny, odczucie pracy obywatelskiej i suby
narodowej wystpi na plan pierwszy.

Jak z tej krótkiej analizy psychologicznej okresu

dojrzewania modziey widzimy, jest to okres dla

nauki jzyka polskiego bardzo sprzyjajcy, ale jedno-

czenie spada na ten przedmiot prawie cay ciar od-

*) L. Nagy: Psychologie des kindlichen Interesses.

Pad. Mon. v. Meumann. Lipsk 1912. Ed. Claparede: Psycho-
loga dziecka i psychologja eksp. AYarsz. 1918.

2
) Tadeusz Czapczyski: »wiczenia w mówieniiKc.

Ministerstwo W. R. d O. P. Skad gówny: Ksinica Polska.
Warsz. 1922.



powiedzialnoci za dalsze urobienie si duchowe. Zdaj
sobie dobrze spraw z tej odpowiedzialnoci szkoy
poszczególni, cho tak nieliczni autorowie, którzy po-

ruszali spraw lektury, zwaszcza domowej. St. Kar-
powicz 1

), dajc od szkoy wyrobienia samodziel-

noci i przygotowania do ycia, tak streszcza zadania

lektury: ma ona zaznajamia modzie z calem jej oto-

czeniem, z yciem i stosunkami blinich, wytwarza
coraz bardziej odpowiadajcy rzeczywistoci pogld na
stanowisko czowieka w przyrodzie, w rodzinie, kole-

estwie, kraju; zaprawia do czynu, zachci do po-

znawania i umiowania pikna w naturze i w harmo-
nijnem uksztatowaniu czy to wytworów sztuki czy

stosunków ycia; nauczy prawd i pikno tak pozna
i tak ukocha, eby ich wcielenie za cel wzi i ku
niemu niewzruszenie dy. Równie zdaje sobie spra-

w z tego i L. Skoczylas 2
), który obok innych warto-

ci da od lektury szerzenia »kultu heroizmu i pikna«,
czy I. Stein 3

), który takie przedewszystkiem dziea
chciaby da do rk modziey, »co naprawd suy
mog do podtrzymania wiary w przyszo i posan-
nictwo narodu w dziele realizacji najwyszych idea-

ów ludzkoci, do rozszerzania i pogbiania majcej tak

wspania tradycj kultury polskiej, do oywienia bo-

haterskoci i ofiarnoci i do wytworzenia lub spot-
gowania tych si, których narodowi do realizacji tych

wysokich de koniecznie potrzeba, aby nie bujay
jedynie w sferach bezpodnych marze lub nie ko-
czyy si wzruszajc na chwil deklamacj«.

x
) wNasza literatura dla modziey«. Warszawa 1904,

nak. Ksigarni naukowej.
-) » Lektura powieci w szkole redniej«. Lwów 1914.

Nakad fund. nauk.
8
) wLektura polska w szkoach rednich i seminarjach

naucz.«. Lwów 1917. Nak. Rady szkoln. kraj.
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Mimowoli budzi si z kolei pytanie, na jakich

utworach oprze si ma nauka jzyka polskiego, by spe-
ni te zadania? W Niemczech np. jako lektur najod-
powiedniejsz dla okresu przeomowego uwaa si
poezj bohatersk (Heldenpoesie), która, zdaniem Dr.

Ottona von Greyerz ), da moe przykad modziey
zdrowej, dla sabej, rozmarzonej stanie si pobudk
do czynu, wszystkich za podniesie na wyyn boha-
terskiego czynu. W szkole polskiej rol t speni ma
z polecenia ministerstwa »Ogniem i mieczem«. Naley
zatem rozpatrze, o ile ono odpowiada tym celom, o ile

zaspokoi potrafi zainteresowania uczuciowe, da po-
karm wyobrani, zachci do czynu, a jednoczenie przy-

czyni si zdoa do rozwoju czynników intelektual-

nych.

Odpowie nam na to pytanie w znacznej mierze

przedewszystkiem przegld sdów najwybitniejszych

krytyków, dotyczcy wartoci tak ideowej, jak formal-

nej strony powieci H. Sienkiewicza. Sdy te poda-
jemy nieco obszerniej ze wzgldu na to, e z powodu
wyczerpania odpowiednich prac nieatwo dzi nauczy-
cielowi zapozna si z niemi bezporednio.

II.

»Od czasu, jak mierci lub milczeniem wielkich

poetów zamkna si u nas epoka wielkiej poezji, nie

wyda naród w literaturze piknej nic takiego, jak to

dzieo Sienkiewicza« — tak ocen ostateczn wydaje
Stanisaw Tarnowski, entuzjastyczny zwolennik »Try-

*) »Der Deutschunterricht ais Weg zur nationalen
Erziehung«. Padagogum. B. III. Lepzig 1914. Verlag v. J.

Klinkhardt, str. 319 i n.
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logji«. A do tej oceny dochodzi na podstawie obszernej

analizy, w której jako dodatnie cechy powieci podnosi:

przedewszystkiem serdeczne, prawdziwe i rzetelne, in-

tuicyjne odczucie istotnej, tragicznej treci historji

XVII. w., które pozwala autorowi przedstawi wszystko,

co w tej historji »byo tragicznego i heroicznego,

wszystko, co najboleniejszego w stanie Rzeczypospo-
litej i co najszlachetniejszego, najwyszego w jej du-
szy «. Na tern tle kreli Sienkiewicz niezmierne bo-
gactwo uczu, obrazów przyrody, dziesitki postaci,

maluje sceny zbiorowe i nieporównane bitwy, którym
potrafi nada ruch, ycie, plastyczno, wielki charakter

dziejowej sprawy. A czyni to wszystko Sienkiewicz

w sposób prosty, bez dawnej archeologji i przesady,

dajc ycie prawdziwe we wszystkich objawach ycia
szlacheckiego i kozackiego, bez historjozofowania, uj-

muje za cae to ycie w przystosowany do epoki na-
turalny jzyk. »W jzyku, jak w pomysach i figurach

tej powieci, niema adnej manjery, adnych sztuczek,

jest tylko sztuka« — tak koczy Tarnowski sw ana-
liz, by przej do oceny wartoci moralnej, uszla-

chetniajcej, sigajcej do gbi sumienia x
).

Równie entuzjastycznie ocenia »Ogniem i mie-
czem« w swej literaturze Aleksander Bruckner 2

). Na
czoo zalet wysuwa on umiejtny wybór epoki, w któ-

rej znajduje upust atawistyczny animusz Sienkiewi-
cza, niewyczerpan wyobrani i epiczny rozmach,
przyczem za cech dodatni poczytuje to, e autor nie

wzi za bohaterów postaci historycznych. Wartoci
epickie widzi w malowniczoci i plastyce, zwaszcza,
jeli chodzi o malowniczo zewntrzn, o ruch mas
czy jednostek, o sztuk kontrastów w akcji czy osobach,

*) St. Tarnowski: Hist. lit. pol. VI. 2. str. 423.
2
) II. str. 454-462.
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o kompozycj pierwszo i dalszorzdnych postaci, o to,

umiejtno przedstawiania i wynajdowania przygód
czy wreszcie o indywidualny jzyk osób czy archaizo-

wany, przystosowany do epoki. Te wszystkie rodki
skadaj si na prawdziw epopej, któr broni przed
zarzutami jednostronnoci, a której przypisuje ogromn
warto moraln. Ostateczn ocen ujmuje Bruckner
w nastpujce sowa:

»Poprzedników mia (Sienkiewicz) tylko w »Panu
Tadeuszu«, który poet te od mtów i kwasów chwili

leczy i chroni, i w »piewach historycznych«, które

równie wznosi i krzepi miay umysy stroskane,

zwtpiae, niepomne dawnej chway «.

Na jeszcze wyszym stopniu zachwytu stoi An-
toni Potocki *), który upojony zbiorowym obrazem cza-

sów i ludzi szlacheckich, nie analiz utworu, ale pean
pochwalny kreli na cze autora »Trylogji« w swej
»Literaturze wspóczesnej «. Zachwyca si zatem yw
zjaw historji, pen obrazów, ycia, ruchu, barw,
genjalnem odczuciem treci ycia gminu szlacheckiego,

jednem sowem: »cudem ycia«. »Trylogja« dla niego,

to akt samoobrony samozachowawczego instynktu ple-

miennoci polskiej. Sienkiewicz umia si wczu w tre
instynktu rasowego, umia si odwoa do najniszych
i najwyszych pobudek wspóczesnego Polaka i przez

to trafi do serc wszystkich.

Pod wzgldem formy uwaa Potocki »Trylogj«
za romans awanturniczy, ale o olbrzymim przepy-
chu palety, rysunku, obserwacji i inwencji, o niepo-

równanej gitkoci i ruchliwoci wyobrani, darze

kompozytorstwa dekoracyjnego, o darze wydobywania
w kadym efekcie jego najbardziej wietnej byska-
wicy, przytem o nieporównanej pamici plastycznej

i zdolnoci kompozycyjnej.

*) Literatura wspóczesn, t II, str. 37£.
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W »Szkicach« za »i wraeniach literackich« *)

twierdzi, e »niema w »Trylogji« architektonicznie wy-
mczonej budowy«, kady epizod ma swoj warto
dla akcji, — a chocia brak jednego bohatera dla je-

dnoci dziea, to jednak niema ani jednego intruza,

ani jednej postaci poyczonej lub sfaszowanej, s na-
tomiast w olbrzymiem bogactwie prawdziwi ludzie.

Postaci ogniskow, przedstawicielem jednoci
akcji jest szlachetczyzna, gmin szlachecki w caej swej

niemal liczebnoci, we wszystkich swoich odmianach
i tak w cao powizany, jak si sam wiza w dzie-

jach.

Jaki bohater — taka akcja, przecitna, jak jej bo-

haterowie, ta przecitno za akcji jest czem genjal-

nem, — ale obok tego s te wiekopomne podniesienia

ducha, na które zdoby si potrafi genjusz tumu.
Akcja rozpierzcha si i znów kleci w tysice epi-

zodów.
Nie jest to epopeja narodowa, ale powie gminno-

szlachecka, która toczy si tak szeroko, tak swobodnie,
jak gawda szlachecka.

Ponadto cechuje »Trylogj« mistrzostwo artyzmu
historycznego, niezaprzeczonego i oryginalnego, przy-

minajce autorów pamitników z dawnych czasów
i t. p., wyraajce si w odczuciu kolorytu epoki, du-
cha epoki i ducha narodu. Te cechy wspomóg talent

malarski, pozostajcy w zwizku z rozwojem wspócze-
snego Sienkiewiczowi malarstwa historycznego.

Dziki tym cechom »Trylogja« zdobya sobie naj-

wiksz poczytno, mio czytelników, niosc »cud
nawracania« w odlege strony ojczyzny.

Ign. Chrzanowski w swej przepiknej syntetycznej

*) Lwów, Tow. Wydawn. 1903.
2
) Henryk Sienkiewicz, Kraików 1917, Nakad S. A.

Krzyanowskiego.
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ksieczce o Sienkiewiczu uwaa go za »jednego« z naj-

wikszych pisarzów, jednego z najpotniejszych wad-
ców sowa, jakich miaa Polska przez wszystkie wieki

swojej literatury «.

Przedewszystkiem widzi w nim »wielkiego ar-

tyst z boej aski«, obdarzonego ogromn zdolnoci
postrzegania rzeczywistoci, bujn i yw fantazj,

talentem nadawania swoim wizjom artystycznym pia-

st \ cznego wyrazu czy to naturze czy wypadkom czy

te ludziom, których rozmaito duchowa jest wprost
nieprzejrzana, a »wszystkie maj zawsze swoje wa-
sne i twarze i ruchy i gowy i serca i sowa«. Podkre-
la te to, e Sienkiewicz jest wielkim realist, »je-

dnym z najwikszych w literaturze powszechnej «, ale

realist artystycznym, który nie rezygnuje z pikna
i ideau. Nikt nie potrafi tak, jak Sienkiewicz, harmo-
nijnie godzi z sob dwóch wiatów, rzeczywistoci

i ideau«, nikt nie osign takiej »równowagi midzy
pierwiastkami pikna i prawdy «.

»Wszystkie jego postaci maj w sobie prawd
ycia«, niema wród nich ideaów, ale »wszdzie pra-

wda ycia czy si z piknem, a poprzez mrok i sza-

rzyzn rzeczywistoci przewieca wiato i blask

ideau «. Wynika to z jego optymistycznego pogldu na
wiat, który ma swe ródo »w gbokiej, mocnej i y-
wej wierze, e pomimo ez i jków ycie ma jednak sens

i warto«. Std te kreacje jego wyrastaj ponad nor-m przecitnoci. To te powieci historyczne S. dziki
tej wielkoci ducha artysty »s i bd najpikniejsz,
najdrosz poezj, na jak si literatura polska w dru-
giej poowie XIX w. zdobya«.

Ponadto zdumiewa Sienkiewicz nieprzebranem
bogactwem walorów estetycznych. Obok osób i sy-
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tuacyj penych humoru x
) s postaci i sytuacje wzrusza-

jce do ez i tragiczne. »W jego powieciach jest nie

mniej wdziku, jak wzniosoci, zarówno gronej i po-

nurej, jak podniosej, wlewajcej w serca otuch
i wznoszcej je ad astra, nie mniej pikna plastyczne-

go, zmysowego, jak idealnego, uduchowionego, nie

mniej poetycznego liryzmu radoci ycia, jak jego

smutku«.
Realizacji dla tych swoich poetyckich pierwiast-

ków szuka on przedewszystkiem w przeszoci, któr
»wskrzesi tak poetycznie, jak nikt od mierci So-
wackiego «.

I tu omawia obszernie Chrzanowski chwil, w któ-

rej wysza »Trylogja«, epok, kiedy duszy narodowej
grozio bardzo powane niebezpieczestwo tak z ze-

wntrz, jak i z wewntrz. Sienkiewicz unarodowi
wprost cae masy zapominajcych o polskoci Pola-

ków. »Przecie nigdy jeszcze adna ksika polska

nie bya tak poczytna, jak »Trylogja«; przecie nie Mi-
ckiewicz, tylko Sienkiewicz doy tego szczcia, e
ksiki jego »zbdziy pod strzechy«; przecie to nie

bajka, tylko szczera prawda, e chop polski dawa na
msz za dusz Podbipity, e na Litwie i w Prusach,

w Rosji i w Ameryce niejedna dusza polska, która

w poowie ju zatracia swoj polsko, odzyskiwaa

j w caej peni po przeczytaniu »Trylogji«.

» Strach pomyle — mówi Chrzanowski — czem
bylibymy dzisiaj po roku 1863 bez Sienkiewicza, bez

jego »Trylogji«.

Ta ocena Chrzanowskiego, to chyba najsilniejszy

argument za wprowadzeniem Sienkiewicza do szkoy.

x
) Specjalnie humorem Sienkiewicza zajmuje si Ste-

fan Papce w ksice p. t. »H. Sienkiewicz jako humorysta«.
Pozna 1922. Nak. ksig. Fr. Gutowskiego.
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W. BruchnaKki x
) podkrela doskonao elemen-

tów, skadajcych si na twórczo, materjau tworze-
nia i narzdzia-jzyka, uniwersalno, wyczucie opor-
nej wiernoci i wiernego oporu, jako emanacji energji

Polski, koniecznej do jej bytu i istnienia. Pierwiastek
heroiczny i energetyczny tkwi zdaniem Bruchnalskiego
we wszystkich ludziach kreacji Sienkiewicza, który nie

uznaje czowieka bez energji. Cech wic jego rozmno-
ycielstwo idei siy, mocy, oporu i energji. Dziki temu
Sienkiewicz podnosi moralno narodu, budzi uczucie

niepodlegej, samoistnej siy, niepodlegej, samoistnej
myli, rozpomienia serca mioci wszystkiego, co

przypominao dawn wietno Polski, a pobudzao do
niezliczonych dla szczcia jej i przyszoci ofiar.

Dr. P. Zieliski 2
) w »Trylogji« widzi nauk

o gównej chorobie, przeerajcej spoeczne i polityczne

ycie Polski w. XVII — prywacie osobistej, rodowej czy

klasowej, a znaczenie wychowawcze upatruje w umie-
jtnoci pobudzenia naszego uczucia.

Rozpatruje te Zieliski zarzuty, e Sienkiewicz
pomin szereg stron ycia polskiego: sejm, szkoy, sej-

miki, spory religijne i t. p. — ale tumaczy, e tego

da tylko nienasycony czytelnik. Natomiast podkre^-

la inny bardzo wany moment, e tak rozmaite bitwy
opisuje Sienkiewicz zgodnie z technika wojenna
XVII w.

Ale najwyej moe w tym hymnie pochwalnym
stan Józefat Nowiski 2

), któremu » epopeja S. prze-

walia si przez dusz«. » Sienkiewicz, zdaniem jego,

zmusza nas do odczuwania niby bezporednio (bo

Sienkiewicz 1917. H. Altenberg, G. Seyfahrt, E. Wen-
de i Sp., Lwów-Warsz.

2
) Idea Polski w dzieach. Sienkiewicza. Zamo. Zy-

gmunt Pomaraski i Spóka.
2
) Sienkiewicz. Gehe-thner i Wolff. Warsz. 1901.
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jakby bez pamici na postaci pojedyncze) grozy i mocy
ywioowej i pikna olbrzymiego i ycia nietylko w na-

rodach caych, lecz nawet w ideach, co je uduchowiaj«
(str. 23), ma nieporównan moc jasnowidzenia w od-

twarzaniu jednostek zbiorowych, przyczem unika je-

dnostajnoci, wolny od wszelkiej tendencji, potrafi da
nam harmonj i równowag sprawiedliwoci. » Sercem
i wyobrani czujemy tu Rzeczpospolit tak, jak ro-

zumowi naszemu przedstawia bezstronna i cisa kry-

tyka historyczna najwikszych uczonych wspócze-
snych« (str. 25).

Przechodzc do analizy szczegóowej, podziwia
Nowiski tajemnic tworzenia w jednej osobie czo-
wieka i wcielenia idei, co da S. w postaci Jeremiego,

Chmielnickiego i innych, poczem rozbiera bogactwo
innych typów Sienkiewiczowskich, bitwy, szturmy,
ataki, wspaniao scen, obrazów, suggestj stylow,
porównania epickie, wyraziste zwroty i t. p.

Obok jednak entuzjastycznych ocen, których nie

wyczerpalimy, nie mona zamilcze, e byy i krytyki,

ale krytyki, które jednak nie potrafiy umniejszy wiel-

koci dziea. Do pierwszych nalea Piotr Chmielow-
ski *).

Na tle przemijajcej sawy Deotymy i Kaczkow-
skiego okrela Chm. znaczenie sprawiedliwej krytyki.

Podaje genez pomysu na podst. »Szkiców« Kubali
(str. 61), gdzie jest wzmianka o Skrzetuskim. Bohater
nie wpywa na wypadki, spenia tylko swój obowizek.
Brak przyczynowego zwizku midzy intryg a wypad-
kami hist., bohater bez znaczenia, wpraw7dzie zdobywa
autor przez to wierno historyczn, ale traci jedno
kompozycyjn, wreszcie historja, ujta w obrazy, prze-
rosa intryg miosn.

r
) Henryk Sienkiewicz w owietleniu krytycznem.

Lwów-Warsz." 1901.

Melod. rozbiór Ogniem i mieczem*. O
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Odmalowanie epoki przygotowa S. gruntownie
na tle szkiców, monogr. pamitn. diarjuszów i t. p.,

dajc ich parafraz, nawet przytaczajc dosownie.
Nie da objektywnego obrazu przeszoci w przed-

stawianiu przyczyn rebelji, w pobienem odtworzeniu
klsk Polaków, w faszywem przedstawieniu roli, jak
odegra Jeremi — std wynika, e »0. i m.« staje si
apologj gospodarki szlacheckiej na Ukrainie, a cho
si znajd bezstronne szczegóy, to skupienie caoci
i owietlenie optymistyczne powoduj, e efekt, jaki

chcia S. osign, przy czytaniu krytycznem ginie.

Omówiwszy krytycznie i nieco ironicznie tre
z uwydatnieniem rozwoju akcji i charakteru osób, za-

znacza bogactwo postaci, znamienne rysy w ich krele-
niu, bogactwo temperamentów i to, e »wszystkie one

yj yciem wasnem«.
»Co do artystycznego obrobienia, to u tak znako-

mitego stylisty, jakim jest Sienkiewicz, nie mogo by
inne, jak znakomite«.

»Talent to, jak wiemy, w najpeniejszem znacze-

niu wyrazu plastyczny. Ludzi jego, krajobrazy i sceny

widzi si wyranie w caej ich postaci i rozmiarze,

w caej rónorodnoci barw i odcieni. Kada z wyst-
pujcych osób ma waciwy sobie jzyk, którego nie

zapomina nigd}r
, bo jest jej przyrodzony, z ni razem

stworzony. Jeeli przypomnimy sobie znaczn liczb

tak gównych, jak podrzdnych kreacyj, to ogarnie nas

zdumienie nad obfitoci w utworzeniu i konsekwencj
w przeprowadzeniu tych rónorodnych sposobów wy-
raania si« (str. 88).

»Z tym nadzwyczajnym talentem czy si szcz-
liwie utrzymana miara artystyczna zarówno w na-

stroju caoci, jak szczegóów, zarówno w rysunku po-

staci, jak w nakadaniu barw. Biorc ogóem, autor

nie daje si unie ani niepotrzebnemu liryzmowi, ani
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zbyt chodnemu i wyrachowanemu rozsdkowi, nie

popada ani w przesadn patetyczno, ani w poziom
trywjalno; nie pozwala si przechyli zanadto ku
jaskrawoci, ani te dopuszcza wyblakoci. Nad wszyst-

kiem panuje rozmys artystyczny, do wysokiego stopnia

wyrobiony i pewny siebie «.

»Gdyby te przymioty w najwyszej istniay skali

i gdyby wspódziaay z sob zawsze harmonijnie, mie-
libymy arcydzieo stylu. Zblia si wprawdzie do

niego powie »Ogniem i mieczem«, ale niem nie jest«

(str. 88).

Za najlepsze w utworze uwaa Chmielowski dro-

bne rysy, w podpatrywaniu i odtwarzaniu których

Sienkiewicz jest istotnym mistrzem. W poczeniu je-

dnak scen w wielki obraz widzi ju znaczne braki,

a mianowicie pewn jednostronno, polegajc na
tern, e w treci opowiadania przewaa zanadto ywio
wojenny. Wolaby Gh. kilka umiejtnie wybranych bi-

tew, a miejsce, przez opuszczenie innych uzyskane,

monaby — zdaniem jego — obróci na wszechstron-

niejsze zobrazowanie ówczesnego ycia (str. 59). I tu

nastpuje wyliczenie szeregu bdów: jak skupienie ca-

ego ycia politycznego i spoecznego Rzeczypospoli-

tej na Ukrainie, która jest gówn widowni dziaa-
nia, pominicie ogólnych stosunków politycznych kra-

ju, niewyzyskanie roli Ossoliskiego i elekcji króla,

ograniczenie ywiou ludzkiego do szlachty, Kozaków
i czerni, a pominicie szlachty niewojennej, mieszczan

i ydów, którzy wystpuj tylko jako ofiary rzezi.

Co do bitew, to zarzuca Gh., e wywieraj wrae-
nie bitew malowanych, niezgodnych jednak z prawd
realn.

Podkrelajc bogactwo kombinujcej wyobrani
w obmylaniu trudnoci i rodków ich przeamania,
zarzuca jednak S., e » raczej chcia drani ciekawo

T



— 20 —

czytelnika, anieli speni artystyczne zadanie w raz

obranym kierunku« przez konsekwentne rozwijanie
przygód, które czsto przerywa, by ogólnikowo dopo-
wiedzie ich koniec (str. 93).

Dalsze zarzuty dotycz pewnych niecisoci geo-

graficznych, braku osobistej znajomoci Ukrainy, co

powoduje konwencjonalno w opisach stepu — cho-
cia twierdzi, e »takie i tym podobne usterki nie szko-

dz oczywicie dzieu«, ale ich nie pomija, podkrela-
jc np. miejsca sabsze pod wzgldem nastroju, tracce
pewn przesad lub melodramatycznoci. Równie
dopatruje si Ch. u*terek pod wzgldem stylu, który

»wyborny w odtwarzaniu mowy osób, w opowiadaniu
szczegóów nie zosta utrzymany w jednostajnym to-

nie co do caoci«, (str. 98), autor, zwaszcza pod koniec

powieci przemawia jzykiem wasnym. Wreszcie kry-
tykuje Ch. bdne formy jzyka maoruskiego.

Ostateczn ocen »Ogniem i mieczem« ujmuje Ch.

w nastpujce sowa: »Brak zlania w jedn organiczn
cao dwu pierwiastków, skadajcych »powie z lat

dawnych«, jednostronno historyczna w malowaniu
zdarze i osób, jednostronno artystyczna w daniu
bezwzgldnej przewagi scenom wojennym, wadliwe
zakoczenie, bdce raczej uciciem, anieli zaokrgle-
niem, nieutrzymanie stylu w caoci: oto wady, nie

dozwalajce nam widzie arcydziea w utworze Sien-

kiewicza. Nie jest to jeszcze wielka i piknie przepro-

wadzona kompozycja, ale tylko wietnie nieraz wyko-
nane jej czstki. Nowelista nie przemieni si tu jeszcze

w doskonaego powieciopisarza, lecz w kadym razie

da dzieo znakomite, które i artystycznemi zaletami

i przypomnieniem chway a dzielnoci przodków g-
bokie i trwae wywaro wraenie« (str. 101).

T ostr krytyk »Ogniem i mieczem«, wywo-
an przez »zbyt wielkie pochway «, »przesadne unie-
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sieni i zachwyty«, pragnc we waeiwem wietle
przedstawi utwór i zaoszczdzi »nagego zwrotu
w opinji«, podyktowan, jak si sam Ch. wyraa, przez

»ducha sprzecznoci« i »opozycji« w interesie wasnym
autora powieci — zagodzi do silnie w broszurce

wydanej u Zukerkandla dla modziey. Jak i -poprzednio

zarzuci Sienkiewiczowi brak wszechstronnego obrazu

ycia XVII w., brak zwaszcza odtworzenia motorów
ycia kulturalnego, malowanie postaci z fantazji a nie

osób historycznych, uolbrzymianie niesychanej dziel-

noci osób, fantazj dopeniajc, pewne zalenoci li-

terackie. Ale czynic jednak te zarzuty, stwierdza prze-

cie, nierównie silniej ni poprzednio, e Sienkiewicz

umie si przedrze do najskrytszych skrytek serca ludz-

kiego, e ma szerokie pojcie o przyrodzie i czowieku,

e zdobywa si na olbrzymi wielostronno typów
i bogactwo postaci, e ma ogromny talent plastyczny,

który potrafi uj cao wielostronn czowieka i zja-

wiska, e przestrzega prawdy przedmiotowej, cisoci
historycznej, e stosunek fikcji do prawdy u niego nie

razi, e odznacza si umiejtnoci utrzymywania cie-

kawoci czytelnika. A jeli do tego si doda, e Chmie-
lowski ywo odczuwa zasadnicze podoe duchowe
Sienkiewicza, ów powiew idealizmu, z którego zrodzia

si »Trylogja«, ow poezj, wznioso, wielko, zdro-

wie, niemiertelno i modo, których S. wymaga
w powieci, to zrozumiemy, e zarzuty Chmielowskie-
go, odbite zreszt przez innych krytyków, maj tylko

wzgldn warto, opart na rónicy przekona.
Daleko silniejsze zarzuty czyni Feldman, rozwa-

ajc »Trylogj« na tle reakcji szlacheckiej po r. 63.

Na tern tle widzi w Sienkiewiczu »doskonaego wyobra-
ziciela przecitnoci narodu, historycznej jego repre-

zentacji: szlachty « (t. I. str. 163). Wprawdzie nie za-

przecza swojskoci, polskoci, budzenia wspomnie.
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marze, entuzjazmu, wartoci epickich, zestawia na-
wet »Trylogj« z dzieami Homera, ale stawia j ni-

ej od »Pana Tadeusza« i zarzuca brak ziarn na przy-
szo, brak krytycyzmu w tendencji »pokrzepiania
serc«, w wyborze epoki smutnej i tragicznej, na bdy
której ma oczy zamknite, w obronie wstecznictwa
przeszoci. Zwalczajc jednak tak bezwzgldnie we-
wntrzn tre, uchyla czoa przed wartociami ze-

wntrznemi »niezrównanego artysty «.

Niezrównany artysta tworzy ludzi — pisze Feld-
man — z najwysz plastyk i konsekwencj ze-

wntrzn; z dziea jego bije duch zewntrzn plastyk
zachwycajcy bez wyjtku wszystkich, umiejcych czu
pikno; z dziea jego bije te una gorca, bije la gloire,

tak mia kademu narodowi; podnosi ono uczucie na-
rodowe wizjami wietnemi, nieraz wzniosemi, — to

artyzm wspaniay i zasuga wspaniaa; Homer to pol-

ski pod wieloma wzgldami...
Oto wyimki zda co do wartoci zewntrznej

»Trylogji«, którym Feldman przeciwstawia stale ja-

owo i wsteczno historjozofji.

Stanisaw Brzozowski, który sta na czele tej y-
wej kampanji przeciwko Sienkiewiczowi, uwaa po-
wie jego za »najbardziej ustalony w sobie i zako-
czony typ artystyczny«, który ma »swoj wasn este-

tyk i swój wasny styl artystyczny«. Podobne cechy,

jak u Sienkiewicza, »spotka moemy u takich klasy-

ków polskiej literatury, jak Kochanowski i Fredro«.

»By moe najgbsz z tych cech jest jaka dziwna
ufno. Jest nienaruszona i zasadnicza wiara w dobro
wiata i pogod«. Ponadto odrazu »ogarnia nas nie-

zmiernie swojskie powietrze «, które sprawia, e pod
czarem S. zapominamy o wszystkiem. Ale w tej naj-

wyszej pochwale tkwi jednoczenie najsilniejszy za-

rzut: »skoczone, jasne, klasyczne widzenie S, stao
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si wobec ycia otaczajcego kamstwem, kamstwem
tern niebezpieczniejszem, e byo le pogrzeban, le
przezwycion prawd przeszoci. Jest on skoczo-
nym przez ograniczono, plastykiem przez lepot,
artyst przez bezwiedny egoizm. Sienkiewicz klasyk

warstwy, której byt cay ulega rozkadowi, dawa
wiat skoczony gdy rzeczywistoci nie widzia«.

» Sienkiewicz zamkn oczy na yw teraniejszo,
olep na budzce si naokoo nowe ycie, oguch na
straszliwy ból walki o nie, aby tylko nie utraci pikna,
w którem rozkochao si serce jego. S. zatrzymuje
si na samem widzeniu, nie szuka i nie bada. Z dzie-

jów naszych zrozumia tylko rozmach si czysto fi-

zyczny, dlatego jego epopeja polska jest waciwie ka-

rykatur polskoci, apoteoz tego wszystkiego, co byo
w niej najlichsze. Jest on klasykiem polskiej ciemnoty,

szlacheckiego nieuctwa. Popularno S. poród warstw
ludowych, to zaraza szlacheckiego lenistwa duchowego
zaszczepiona mu«. — Oto zasadnicze myli, dla których

punktem wyjcia jest doktryna spoeczna, dajca od
pisarza reagowania na objawy ycia, pracy, walki

o byt. Ale jeli si stanie na stanowisku swobody twór-

czej i odrzuci posdzanie Sienkiewicza o rojalistyczno-

konserwatywne tendencje, jeli si stanie na stano-

wisku w. XVII., to poza zarzutami jednostronnoci,

które ju podniós Chmielowski, wychodzi Sienkiewicz

i z krytyki Brzozowskiego jako potna, twórcza in-

dywidualno artystyczna.

Te nieliczne glosy krytyki, przedstawiajce jednak
zasadnicze pogldy najwybitniejszych pisarzy, mona-

by poprze licznemi artykuami i broszurami, zwaszcza
z roku jubileuszowego, ale na zmian tych sdów one

nie wpyn, powiksz za list entuzjastycznych zwo-
lenników autora »Ogniem i mieczem«, A do tych go-
sów krytyki literackiej trzeba doda poredni ocen
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Sienkiewicza jako stylisty, który dostarczy autorom
stylistyk i gramatyk, zwaszcza w zakresie skadni zda-

nia, niezmierzonej iloci przykadów.
Jeli zatem chodzi o wniosek dla nas, to na pod-

stawie przytoczonych sdów stwierdzi musimy jedno-
zgodne uznanie Sienkiewicza za niepospolitego artyst,

którego ideje tylko przez pewnych krytyków zostay za-

atakowane. Kwestj zatem pozostaje sprawa historjo-

zofji Sienkiewicza, o ile jej kto nie uwaa za zaatwio-
n przez Potockiego. Ale i ta kwestja dla nas, stoj-
cych na stanowisku klasy czwartej, przedstawi si
w innem wietle, gdybymy nawet przyznali suszno
wywodom Brzozowskiego i Feldmana. W lekturze bo-

wiem »Ogniem i mieczem« szuka bdziemy przede-

wszystkiem wartoci artystycznych i moralnych. Te
wartoci w niczem nie zmalej przez to, e brak tam
objawów wytworów kultury, e niecis jest pod
wzgldem historycznym posta Jeremiego Winiowie-
ckiego, nawet to, e Sienkiewicz idealizuje przeszo
i t. p. Nie chodzi mi o szerzenie bezkrytycyzmu i wstecz

-

nictwa, ale o to, e w zrozumieniu psychicznego roz-

woju modzie}r nigdy nie podaje jej si na niszym
poziomie krytycznych ocen, • ale daje si jej postaci

w pewnem skróceniu. Wszak nie wspominamy mo-
dzie}' o miosnych przejciach Kociuszki, o sabo-
ciach Sobieskiego, o miostkach Mickiewicza czy Kra-
siskiego nie w chci ukrywania tych rzeczy, ale po-
zostawiamy je do czasu, kiedy krytycznie potrafi zda
sobie spraw z tych przerónych czynników. Tak samo
idealizacja przeszoci w Ksigach narodu i pielgrzym-
stwa polskiego Mickiewicza, Chrystusowo Polski

w Przedwicie Krasiskiego lub u Sowackiego w ni-

czem nie umniejszaj wartoci tych dzie, które dajemy
do czytania modziey, cho zdajemy sobie spraw z ich

jednostronnoci. W modych duszach musimy bowiem
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zasiewa ziarno entuzjazmu do ojczyzny, a odsuwa od

nich wszelkie zgrzyty, zwtpienia i zniechcenia. Pier-

wiastki ujemne damy jej pozna dopiero wtedy, gdy
strawi je potrafi, odpowiednio przetworzy i przemie-

ni w twórcze dodatnie narodowego ycia motory. To
te, gdybymy nawet przyznali racj Feldmanowi czy

Brzozowskiemu, bdmy spokojni, e w dalszym cigu
nauki szkolnej potrafi modzie przeprowadzi korekt
»Trvlogji«, e si w duszy modzie} »jad smutku,

wstecznictwa i egoizmu« nie zalgnie, bo modzie
klasy czwartej przedewszystkiem podda si »czarowi«

autora, i przejmie si w pierwszym rzdzie bijcem
ze wszystkich kart bohaterstwem i mioci równie
dzi jeszcze, jak niegdy, zagroonej ojczyzny. Prze-

mówi do niej nie historjozofja, ale plastyka obrazów,

ale ywi ludzie, ale prawda ycia, poparta jeszcze przez

dowiadczenia nabyte w czasach wielkiej wojny, mo-
ralne za wnioski dopomoe jej wycign nauczyciel,

bo przecie o nim zapomnie nie mona. Sdz, e mo-
na nawet pój dalej, a mianowicie po przeczytaniu

i przerobieniu »Ogniem i mieczem« dostarczy mona
modziey odpowiednich krytyk 1

), aby poznaa wy-
padki w krytycznem owietleniu historji tak w okre-

sie, kiedy Sienkiewicz swój utwór pisa, jak i póniej-
szym, a nastpnie, aby wycigna wnioski, wyjania-
jce, dlaczego i w jakim celu Sienkiewicz takie a nie

inne zaj stanowisko. Wtedy i prawda historyczna nic

nie ucierpi i powie jako taka, a nawet pójdzie si
o krok naprzód w kierunku zagadnie historyczno-li-

terackich. Nie z kad jednak klas tego dokona mo-

x
) Obok »Szkiców« Kubali mog tu by pomocne: Fr.

Bawiy - Gawroskiego: >Bohdan Chmielnickk. 2 tomy,
Lwów, nakl. ksig. Altenberga, 1906, lub E. Starczewskiego:
-Monowadztwo polskie na tle dzdejów«, t. I., nak. Ge-
bethnera i Wolffa, Warsz. 1914.
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na, to te nauczyciel uwaa musi, aby przez zbyt

wczesne budzenie krytycyzmu nie zniszczy innych
wartoci.

Ale obok tych argumentów, dostarczonych przez

krytyk literack, wykazujcych warto »Ogniem
i mieczem« jako dziea, uwzgldni naley specjalne

cechy, które rozstrzygaj o odpowiednioci tego utworu,
jako lektury szkolnej. Chodzi o to, jakie wartoci ma
powie Sienkiewicza ze wzgldu na psychologj mo-
dziey w tym okresie rozwoju.

III.

Zanim na to pytanie odpowiemy, moe ciekaw
bdzie rzecz posucha gosu samej modziey. Otó
w urzdzonej przeze mnie ankiecie w szeciu szkoach
rednich eskich i mskich w odzi, w której brao
udzia z ki. III i IV ogóem 244 uczenie i 419 uczniów,
na pytanie: »które powieci autorów polskich najbar-
dziej mi si podobaj«, przypada z poród 254 utworów
57 autorów polskich, wymienionych przez 110 dziew-
czynek klasy trzeciej, 119 t. j. 47% wzmianek
na twórczo Sienkiewicza wogóle, z tego za 29 ucze-

nie wymienio »Trylogj«, 19 »Krzyaków«, 6 »Quo va-
dis«, 22 »W pustyni i puszczy «, w mniejszej iloci wy-
mieniono inne utwory, najczciej za podawano tylko

nazwisko Sienkiewicza. Ta popularno Sienkiewicza

wród modzie}' wystpi jeszcze silniej, jeli si
uwzgldni, e Mickiewicza (przewanie powieci poe-
tyckie) wymieniono tylko 28 razy, Konopnick 18,

Orzeszkow 16, Kraszewskiego 11, Przyborowskiego 10,

innych jeszcze rzadziej. Jeszcze wiksz popularnoci
cieszy si Sienkiewicz u chopców klasy trze-
ciej. Na 532 utworów 33 autorów, wymienionych prze*
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208 uczniów, 52.6% przypada na utwory Sienkiewicza,

kiedy na Mickiewicza i Kraszewskiego, którzy zdobyli

najwiksz ilo gosów po Sienkiewiczu, przypada
tylko po 12%. Jeli chodzi o »Trylogj«, to na 280

wzmianek o Sienkiewiczu, na »Trylogj« ogólnie wspo-
mnian przypada 34 wzmianek, na »Ogniem i mieczem«
38, na »Potop « 42, na »Pana \Yoodyjowskiego« 8, ra-

zem 122, czyli prawie poowa.
W klasie czwartej u dziewczynek za-

interesowanie Sienkiewiczem jeszcze bardziej wzrasta.

134 uczenie wymienio 485 utworów 35 autorów, z czego

na Sienkiewicza przypada 258 wzmianek (53.2%),

z tego za na »Trylogj« wogóle 77 wzmianek, na
»Ogniem i mieczem* 28, »Potop« 9, »Pana Woodyjow-
skiego* 3, czyli czar »Trylogji« nietylko nie zmniejsza
si, ale wzrasta. Na drugiem miejscu po Sienkiewiczu

wystpuje Rodziewiczówna (47 razy wymieniona), po-

tem Kraszewski (41), Mickiewicz (21), Orzeszkowa (18),

Prus (15), Urbanowska (14) i t. d.

W klasie czwartej u chopców stopie
zainteresowania Sienkiewiczem jeszcze si bardziej

podnosi, dochodzi bowiem do 53.7% czyli 318 wzmianek
na 592 wzmianek wogóle, odnoszcych si do 27 auto-

rów. Sama »Trylogja« zgromadzia 180 wzmianek.
Z kolei najwicej gosów otrzyma Mickiewicz (60),

Kraszewski (59), Prus (36), Rodziewiczówna (22), Przy-

borowski (25) i t. d.

Procenty, dotyczce Sienkiewicza wzrosyby je-

szcze bardziej, gdybymy »Trylogj« rozdzielili na to-

my, i gdybymy wzili pod uwag modzie tylko

polsk.
W kadym razie modzie wypowiada si w ol-

brzymiej wikszoci za Sienkiewiczem, i do rzadkoci
naley wypadek, by którykolwiek ucze lub uczenica

pominli go zupenie,
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Na czem polega to dziaanie na modego czytel-

nika »powieci z lat dawnych« Sienkiewicza?
Budzc si do ycia modzie w tym wieku po-

ciga przedewszystkiem akcja powieci, pena tajemni-
czoci tak w samem wprowadzeniu, jak i w dalszym
cigu, e przypomn zniszczenie Rozogów czy upro-
wadzenie Heleny naprzód »do« a potem z Gzartowego
Jaru.

Drugim momentem to cige »dranienie cieka-

woci budzenie zainteresowania i zaniepokojenia.

Sienkiewicz obydwie akcje tak polityczn jak miosn
doprowadza stale do pewnego napicia, by w najcie-

kawszym momencie przerwa jedn z nich i przej
do drugiej i z t drug za chwil uczyni to samo. T
zasad stosuje stale, trzymajc si cile praw symetrji.

Aeby jednak nie pozwoli czytelnikowi zapomnie
o jednej z akcyj, posuguje si równolegoci, czsto
ujt s}' metrycznie, a czsto tylko dziaajc drog po-
budzajcych wyobrani czytelnika wzmianek, na-
pomknie i przypomnie. Std uwaga czytelnika jest

stale czynna, napita.
Z tern czy si umiejtno wizania zdarze,

czasem nawet drobnych, które przyczyniaj si do we-
wntrznej konsekwencji utworu. Tak np. ocaleniu y-
cia Chmielnickiemu zawdzicza Skrzetuski swe uwol-
nienie, przygoda z Czapliskim miaa przynie mu
owoce a w czasie poselstwa Kisiela, nawet wróby
Horpyny znajduj swe urzeczywistnienie. To cise
powizanie wypadków, tak charakterystyczne np.

w akcji Bohun-Zagoba, nadaje powieci silnie od-
dziaywujc na wyobrani i uczucie zwarto kom-
pozycyjn.

Ale silniejszem od tego jest zwizanie postaci.

Wszystkie postaci, od ksicia Jeremiego i Chmielni-
ckiego poczwszy, a skoczywszy na Zacharze, bior
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udzia w obydwu akcjach, których cznikiem jest po-
sta Skrzetuskiego. Równie i losy akcyj s od siebie

zalene, a mianowicie akcja miosna, jej przebieg

opiera si w caoci na powodzeniach i niepowodze-
niach akcji politycznej. Tym sposobem uzyskuje Sien-

kiewicz tern silniejsz jednolito kompozycyjn i uczu-
ciow.

T jedno za wzmacniaj obrazy przyrody tak

czsto wewntrznie zwizane z akcj i szereg rodków
artystycznych, jak kontrast i stopniowanie, nastrój, roz-

mowy, jzyk i t. p. doprowadzajce do tego, e dziki
tej koncentracji kady rozdzia, kada scena staje si
gbokiem przeyciem. Zaciekawia nas i wzrusza los

Rzeczypospolitej, jej obroców i wrogów, drymy o los

kadego z nich, wspóczujemy z nimi, cieszymy si
i smucimy. Niewyczerpana za fantazja Sienkiewicza

sprawia, e tych »podranie« przeywamy niezliczony

ogrom, a przygody kadego z nich zastosowane do jego

charakteru, przechodz u kadego punkty kulminacyj-
ne, przyczem zasada symetrji tak cile zastosowana,

e narówni niemal wybijaj si na czoo i ks. Jeremi
i Chmielnicki, a obok nich Zagoba, Longinus, Woo-
dyjowski czy Bohun, jeli chodzi o plan pierwszy, Ki-

siel za, Rzdzian, Buraj, Bardabut i inni, jeli cho-

dzi o drugi plan i dalsze. Przewysza wszystkich tylko

Skrzetuski. Podobnie dzieje si z masami, cho tu

obrazy czerni zwaszcza w I. tomie wysuwaj si sil-

niej na pierwszy plan, ale ta ich wyszo tern bar-

dziej podnieca ciekawo polskiego czytelnika.

Ta pami o wszystkiem i wszystkich, ta kon-
centracja obok symetrji, ukad chronologiczny obok
przestrzennego powoduje, e si czyta powie z za-

partym tchem, e ani przez chwil ona nie nuy. A kie-

dyby taka chwila przyj moga, w mig zjawi si Za-
goba lub Rzdzian i pozwoli odpocz zwaszcza po
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obrazach penych grozy. Do wspomnie spotkanie

si Skrzetuskiego z Zagob w borach mszynieckich,

potem z Rzdzianem w Suchorzycach, czy przybycie

Rzdziana do Zbaraa z wieci o Helenie. Humor Za-
goby w najtragiczniejszych chwilach sprawia, e gro-

za poszczególmTch scen dziaa na nas znacznie ago-
dniej, i dla fantazji i dla uczucia znajdujemy ucieczk
i wypoczynek. Tym dwom postaciom zawdziczamy
jednak te sceny pene pogody i dodatnich wzrusze.
W ten sposób uczucie nasze wci faluje, wTznosi si,

dochodzi do najwyszego napicia, by potem opa
i nabra nowej wiary.

Jasne za okrelenie celu akcji od pierwszej

chwili, to dalszy powód umiejtnoci oddziaywania na
czytelnika. A celem tym, to nie ostateczne zczenie si
Skrzetuskiego z Helen, bo ta akcja zjawia si do
póno, waciwie dopiero w XVI rozdziale zaczyna si
na dobre, ale spotkanie si ksicia Jeremiego z Chmiel-
nickim, jako reprezentantów dwóch wiatów, dwóch
kultur, duchowej i materjalnej potgi. Od pierwszej

chwili o tern syszymy i a do Zbaraa wci powstaj
przeróne trudnoci, które przeszkadzaj temu zmierze-

niu si dwóch potg, cho po bitwie pod Konstanty-

nowem czy we Lwowie tak do tego blisko. Tymcza-
sem klski hetmanów, dziaalno partj i pokojowej
wci ten moment odsuwaj, by w ten sposób cieka-

wo zaostrzy jak najbardziej.

Ta umiejtno oddziaywania drog akcji na
wyobrani czytelnika, to gówna tajemnica powodze-
nia »Ogniem i mieczem« u modzie}7

. Znajduje ona
w tej akcji wyzwolenie dla swej »awanturniczoci«,
dla popdu do przygód niezwykych, do wzrusze sil-

nych, których tak pragnie, do bohaterskich czynów...

Ale z tem czy si moment drugi, pierwiastek

wojenny, tak wany zwaszcza u chopców. W adnej
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powieci nie znajdujemy tylu bitew, ale i takiej ich

rozmaitoci. Mona miao powiedzie, e Sienkiewicz

nigdzie w opisie bitew czy potyczek, szturmów czy

wycieczek nie powtórzy si. Tu wyobrania uczni?

moe znale mnogie obrazy odwagi, bohaterstwa, mi-
oci ojczyzny, wiedzy fachowej, zimnej krwi i kar-

noci. Te wszystkie bitwy, malowane ogromnie pla-

stycznie, przejrzycie, pene ruchu mas i jednostek, kie-

rowanych umiejtn rk wodza, nie wywoaj —
zdaje mi si — uczu krwioerczych, lecz przeciwnie

wyrobi poczucie czynnej, penej powicenia mioci
ojczyzny, zwaszcza na tle grozy kozackiej rebelji. Po-
czucie honoru narodowego, gboko pojte, poczucie

obowizku obywatelskiego wysunie si na plan pierw-
szy i ta konieczno suby dla ideau w epoce grozy,

zamtu, prywaty, a nawet tchórzostwa. W zwizku
z akcj polityczn nabieraj one specjalnego znacze-

nia, które powiksza jeszcze pena wychowawczych
wartoci mier Longinusa czy przeprawa Skrzetu-

skiego. Rzecz nauczyciela bdzie wydoby te wnioski,

a nie pozwoli si pawi wyobrani uczniów w poto-

kach krwi, okruciestwach tak polskich jak kozackich,

które powinny zaj w lekturze drugorzdne miejsce.

Zbiorowy, karny trud, przez który si dochodzi do
celu, to, e »suszna sprawa wygra wówczas dopiero,

gdy j dzielni ludzie popr swoj prac«, powinno
by rezultatem rozwaa tych krwawych star. Nie

mona zapomina, e w tym wieku budz si u mo-
dziey ideay mioci ojczyzny, suby dla spoecze-
stwa.

Wyobrani modocianej odpowiadaj te, zaspo-

kajajce jej poznawcz ciekawo i uczucia estetyczne,

opisy kraju tak czste, zwaszcza w I. tomie powieci,
stepów czy Dniepru. Rozmaito ich tak pod wzgldem
topograficznym jak pór roku, czy zjawisk wietlnych
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lub jako tla i obrazu rodowiska ycia, odpowiednio
wyzyskana, odpowie tej dzy wrae, jaka si prze-

jawia tak silnie w czytaniu opisów podróy, a nadto
budzcym si zamiowaniom estetycznym. Sprawa to

tein atwiejsza, e, jak zaznaczyem, przyroda nie zjawia
si u Sienkiewicza jako niema, odrbna i sztuczna deko-
racja, ale yje i bierze udzia w akcji caej powieci.

Tej dzy poznania duo treci dostarczy te bo-
gactwo postaci, nakrelonych z ca subtelnoci tak

zewntrznych, jak wewntrznych cech. Tak w obozie

polskim, jak w kozackim i tatarskim niema wprost
dwóch jednakowych postaci, ale wszystkie si uka-
daj w bogat skal, która nietylko ze wzgldu na
udzia w akcji, tworzy pierwsze, drugie i dalsze plany.

Róni si one wszystkie tak zewntrznie jak we-
wntrznie i zalenie od treci wewntrznej przeywaj
procesy psychiczne. Do zestawi ksicia Jeremiego
z Chmielnickim, by t rónic pozna, Skrzetuskiego

z Bohunem, Zagob z Rzdzianem i t. d. Postaci te

nie wystpuj przed nami odrazu gotowe, ale rozwi-

jaj si w naszych oczach, pozwalaj nam pozna my-
li swoje, uczucia i pragnienia, pobudki czynów i czy-

ny same, zalety i wady, moc swoj i saboci. A »duszne
walki« ich, to najpikniejsze miejsca powieci, mamy
za kilka takich silnych scen u Jeremiego, Chmiel-
nickiego, Kisiela, Longinusa, Ossoliskiego i Skrzetu-

skiego. Najbardziej z nich wszystkich tworzy si w na-
szych oczach posta Zagoby, dajc nam zespó zda si
niemoliwych do poczenia cech, zalet i wad.

Na tle tego bogactwa moe modzie rozszerzy
czy skontrolowa swoje spostrzeenia, moe wnikn
w ukryte tajnie psychicznego ycia i mimowoli sama
sign w gb wasnej duszy, moe, jak mówi Za-
krzewski, rozwin na ich tle moralne podstawy cha-

rakteru na cae dalsze ycie.
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Przedewszystkiem spostrzee, jak urabia ludzi mi-o ojczyzny, jakich si im dostarcza poczucie obo-

wizku, jak ich zmienia do gbi. Przykad}' Zagoby
czy Woodyjowskiego najlepszym tego dowodem. Ale

oprócz tych cech wystpi w caej peni objaw inny:

przyja, co skua na ycie cae zdoln do najwikszych
powice dla przyjació czwórk rycersk. Dla mo-
dziey, szukajcej tego oparcia si o kolegów, rwcej
si do tworzenia spoecznych form ycia, analizowa-

nie tego przejawu naley do najciekawszych zagadnie
tein bardziej, e posta aszcz czy Rogowskiego do-

starcz im dostatecznego materjau porównawczego.

A nadto poznaj gboki smutek czy yw rado
i rodzce je motywy, poznaj humor i komizm, ale

i zy, które próno stumi bdzie usiowa w sobie naj-

weselszy ze wszystkich Zagoba, poznaj umiechy
nadziei i rozpacze klski, groz i powag, krwioer-
czo i pobaliwo, z, okrutn wol i wspaniao-
mylno, dum i zatrat wasnej godnoci, bezpodne
przeklestwa i potg odradzajc serdecznej modlitwy,

a obok tego uczucie czystej, niezbrukanej niczem ry-

cerskiej mioci, opartej na gbokiej czci dla kobiety,

na któr nawet krwawa rka kozacza porwa si nie

miaa odwagi. ~
Do tych wartoci zastosowa mona opinj Tar-

nowskiego o »Trylogji«, e »kady ojciec szczliwy
bdzie, jeeli syn czyta j bdzie z zapaem, bo znaj-

dzie w tern dowód, e chopcu do wyobrani i do serca

przemawia to, co szlachetne: honor, powicenie, obo-

wizek, waleczno, mio ojczyzn}', wiara «. (» His torja

literatury polskiej«, t. VI, str. 423).

To za pobudzenie do »czynu mskiego« nietylko

siga w przyszo, ale równoczenie obudzi zrozumie-

nie przeszoci nie w martwych faktach i datach poda-

Metod. rozbiór Ogniem i mieczem . 3
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ncj, ale przedstawionej w walce, ruchu ywej zbioro-
woci ludzkiej.

A lak jak janiejszem jej si staje ycie duchowe
jednostki i zwizane z niem objawy zewntrzne, jak
twarz czowieka staje si dla niej jego duszy zwier-
ciadem, tak i w stosunku do tumu, do jego psycho-
logji moe spostrzee dokona niemao. Bo tu znów
bogactwo rysów: wojsko Winiowieckiego a koronne,
mieszczanie, szlachta, wojsko zacine, masy czerni

i Tatarów. Stosunek jednostki do tumu, wzajemna za-

leno i jej warunki stan si dla modziey, czuej
ju na spoeczne przejawy, aktualnem zagadnieniem.
Poznaj cechy doda lnie i ujemne tego stosunku i za-
czn w sobie wytwarza te siy i zamiowania, któreby
mogy do równowagi doprowadzi dwa te czynniki.

ycie klasy dostarczy napewno potwierdze dla doko-
nanych spostrzee.

Moe najmniej znajd sposobnoci do poznania
obyczajów XVII w., bo te wystpuj zbyt jednostron-
nie, ale na to zaradzi moe czciowo lektura uzupe-
niajca. W kadym razie takie momenty, jak stosu-

nek ksicia Jeremiego do ony, Heleny do Wasyla,
jeli chodzi o sprawy rodzinne, jak obrona Lwowa czy

elekcja, jeli chodzi o dalsze obrazy, odpowiednio wy-
zyska mona.

Ale »0gniem i mieczem« przyniesie im jeszcze

jeden poytek. W tym wieku modzie zaczyna pró-

bowa swych si krytyki, oceny, zaczyna zestawia i po-
równywa. Trzeba jej to uatwi i pomóc jej w tern,

by dla ycia narodowego odpowiednie wycigna wnio-
ski: niech pozna motory ycia, ukryte jego spryny,
niech si nauczy walczy i zwycia lub dla celów
wyszych si powica, niech si nauczy zdobywa
t rado w yciu, jak sobie zdoby przez swe czyny
Skrzetuski czy przez swe powicenie Longinus. Niech
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z »Ogniem i mieczem« wycignie wnioski, oparte na
wzbogaconem wiecie myli i uczu. Niech si prze-

kona o realnej wartoci historji, jako mistrzyni ycia.

Oto najwaniejsze cechy, jakie znale moemy
w »Ogniem i mieczem«, jeli chodzi o stosunek do tej

powieci modziey klasy czwartej. Podkreliem naj-

waniejsze, ale one obejmuj cao. Inne zaintereso-

wania, nabyte przez nauk, nale ju do metody roz-

bioru, do której z kolei przystpujemy *).

Przedtem jednak, chocia pokrótce, omówi na-

ley jeszcze tak czsto niepokojc spraw miejsc dwu-
znacznych czy te drastycznych, wywoywanych
zwaszcza przez Zagob lub wprowadzonych przy opi-

sach okruciestw kozackich, czy te w scenach z Bo-
hunem. Miejsca te, czasem obejmujce jedno zdanie,

czasem za nawet dusz rozmow, wywouj umiech
zepsucia na ustach niejednego uwiadomionego po-
ktnie chopca. Co robi z temi miejscami, kiedy ich

z tekstu usun nie mona? Otó zaznaczy naley, e
miejsc tych bezwarunkowo nie naley poddawa spe-

cjalnej analizie. O ile s przelotne, nie zwróc uwagi
ani nie uwiadomi modziey nieuwiadomionej, a na-
wet zagin w caoci obrazu czy w ogólnym nastroju

danego obrazu i sceny, o ile za odgrywaj rol wa-
niejsz, jak naprzykad w scenie przed przyniesieniem
wiadomoci przez Kuszla o zdobyciu Baru, naley je

*) O stosunku twórczoci Sienkiewicza do szkoy wiele
ciekawych danych znale moemy w artykuach B. Nawro-
czyskiego, Br. Chlebowskiego i J. Zakrzewskiego, druko-
wanych w »Wychowaniu w domu i szkole«. Warszawa 1916.
(Stycze-maj), zeszyt 1—5, rocznik IX. O wpywie za na psy-
chik wspóczesnego pokolenia gbokie uwagi zawiera:
A. Grzymay Siedleckiego: »Cud Wisy«, nak. ksig. Perzy-
ski, Niklewicz, Warsz., 1921.

3*
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podporzdkowa bez gbszej analizy cechom rubasz-
noci szlacheckiej i podda ogólnej ocenie jako surowe
tej rubasznoci objawy, a równoczenie odwróci uwa-
g przez poruszenie innych w tej czy z ni zwizanej
scenie wystpujcych pierwiastków wyszowartocio-
wvch, które w duszy modziey trwae i silne mog
wywoa wzruszenia. Takie naturalne, swobodne a po-
wane traktowanie ustpów drastycznych usunie bez-

warunkowo sztuczne podniecenie, podsycane niejedno-

krotni przez modzie zepsut, stpi ostrze zacieka-

wiania czem, czego nauczyciel si obawia, odbierze

im pole do popisu, wywoa zatem zobojtnienie na te,

prawie równorzdnie z innemi zjawiskami omawiane
sprawy i co najwyej podporzdkuje je innym cechom,
charakteryzujcym szlacht XVII wieku. Gdyby jednak
reakcja na te miejsca bya silniejsza,'naley doprowa-
dzi do oceny moralnej i stara si zasuggerowa mo-
dziey ten kt widzenia. Rozumie si, e jestem daleki

od wyawiania tych miejsc przy lekturze, uwzgldnia
je naley tylko wtedy, gdy zajdzie tego konieczna po-

trzeba ze wzgldu na cao odczytyw/anego w szkole

rozdziau lub wyjtku czy te ze wzgldu na przepro-

wadzan na podstawie domowej lektury analiz.

Ale mog by jeszcze wypadki inne: pytania

uczniów, pochodzce albo z niewiadomoci albo sta-

wiane celowT
o, by wprawi w kopot lub »skompromi-

towa« nauczyciela. Takie pytania przyjmowa naley
jaknajspokojniej, nie objawia swrego zakopotania
i nie zbywa milczeniem lub dowcipem czy zgromie-
niem. Naley si stara odpowiedzie na nie jaknaj-

ogldniej, a o ile nauczyciel widziaby, e takie obja-

nienie nie wszystkich zadowala, powinien z nimi po
Lekcji powanie, a równie ogldnie pomówi, utrzy-

mujc t rozmowr na odpowiednim poziomie moral-
nym. Nie przez unikanie bowiem trudnoci, ale przez
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umiejtne ich rozwizywanie moe wychowawca wpy-n na dusz swych wychowanków.

IV.

Kiedy zdalimy sonie ju spraw z wartoci
»Ogniem i mieczem« i z tego, e ono odpowiada psy-

chice modziey klasy czwartej, przejdmy do kwestj

i

dalszej, metody rozbioru tego utworu na poziomie klasy

czwartej.

Przedewszystkiem, czego da od nauczyciela pro-

gram ministerjalny? Otó program rozbioru dokadniej
okreli moemy na podstawie zagadnie, dotyczcych
wicze stylistycznych. Zagadnienia te s nastpujce:
sprawdzenie, uzupenienie wiadomoci i wprawa w za-

kresie synonimiki, odrónianie stosunków logicznych

midzy pojciami, ukadanie planów i rozbiór porów-
na, zwracanie uwagi na pikne i charakterystyczne

zwroty i wyraenia, wyrazy obce i przyswojone, wy-
rónianie takich skadników utworów, jak postaci ludz-

kie, uczucia, myli, dziaania, rónice charakterów,

a w zwizku z tem sposobów mówienia, wreszcie sy-

tuacje, stosunki, to, krajobraz, zgodno tych czyn-

ników lub kontrast czy stopniowanie 1
).

Program ten zatem wyklucza zagadnienia histo-

ryczno-literackie, a ogranicza si tylko do analizy tre-

ci i formy. Jeli chodzi o »Ogniem i mieczem«, to na
podstawie wyej przytoczonych sdów krytyków po-

znalimy ogromne bogactwo tych zagadnie, szczegó-

owego jednak zestawienia tych pierwiastków dokona
moemy na podstawie najbardziej metodycznej, zgo-

dnej ze wspóczesnym stanem nauki, cho dla ce-

lów popularnych napisanej pracy Dr. Konstantego Woj-
ciechowskiego o »Henryku Sienkiewiczu «

2
), w której

x
) Program gimnazjum wyszego.

?
) Nk. Macierzy Polskiej, Lwów, 1916.
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autor poddaje szczegóowemu rozbiorowi »Trylogj«,
poruszajc wszystkie zagadnienia, zawarte w progra-
mie ministerjalnym, a prócz tych szereg innych, wykra-
czajcych poza nie nawet znacznie.

W zakresie postaci ludzkich zwraca Wojciechow-
ski uwag na rol wygldu zewntrznego czy to ogól-

nego, czy te szczególowego, dotyczcego zwaszcza
twarzy, oczu, czy te stroju, na charakterystyk bez-
poredni od autora lub na charakteryzowanie postaci

przez nie same na podstawie czynów i rozmów cha-
rakterystycznych i indywidualnych, na charakteryzo-
wanie przy pomocy kilku rysów naczelnych, na ich

kontrastowe ugrupowanie, rozoenie wedug planów
perspektywy, na postaci humorystyczne, ich zoono
i rozmaito, wreszcie na rol bohatera jako central-

nego punktu akcji. Poniewa jednak postaci wyst-
puj te zbiorowo jako grupy lub masy, wic si i nie-

mi zajmuje, zwracajc uwag na znaczenie ruchu, rol
postaci pierwszorzchrych lub drugorzdnych i tumu
jako ta lub czynnika dziaajcego. Do tej te kate-

gorji naley opis bitew i ich planów. Jako to za wy-
stpi opisy przyrody, zamku, ycia na niem i t. p.

Z tern zwizane jest zagadnienie miejsca, pory i czasu.

Dziaania za poszczególnych osób skadaj si na
osnow utworu, tok opowiadania czy akcj. Tu na-
le wszelkie zagadnienia, zwizane z rozwojem akcji,

jej wtkami, historycznym i romansowym, zwizanie
tego wtku osobistego z losami narodu, kontrastowe
zestawienie bohatera z rywalem, stworzenie szeregu

przeszkód w osigniciu celu przez bohatera, a przez

to budzenie ciekawoci, wyzyskiwanie tajemniczoci,
uywanie rozmów do posuwania akcji naprzód lub jej

oywienia, wreszcie rodki, suce do wstrzsania
i wzruszania czytelników, jak tajemniczo i jej od-

sonicie, trwoenie czytelnika o los bohaterów, nage
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niebezpieczestwo lub nage ocalenie, klski polskie

i triumfy, obrazy grozy, mierci, cierpie ludzkich,

wani, tragicznych zawika, szczcia i nagrody, jakie

spotykaj bohatera, uniesienia religijne, nagle przejcia

od grozy do obrazka pogodnego, uczucia miosne, sceny

humorystyczne, przynoszce odpoczynek czytelnikowi,

przeplatanie scen tragicznych humorystycznemi lub

pogodnemi i t. p.

Te wszystkie zagadnienia bezwarunkowo nale
do wspomnianych przez program ministerjalny, s-
dz jednak, e nie przekroczymy granicy rozwoju mo-
dziey, jeli zawadzimy te o zagadnienia takie, jak

plastyka Sienkiewicza, jak okrelenie stosunku autora

do przedmiotu, t. j. kwestje subjektywizmu i objekty-

wizmu, chocia w granicach samej powieci, jak rea-

lizm, a nawet i tendencj narodow, zawart choby
w kontrastowem ujciu caego tematu, w którym obok
zdrajców wystpuj »wici«, jak wreszcie omówienie
charakterystyki autora, jego ideaów, które widzia
w ludziach silnych fizycznie i duchowo, bohaterach.

Inne zagadnienia, zwizane z krytyk materjalu,

zgodnoci wypadków z historj, wniknicia w ducha
epoki, stosunku prawdy i zudzenia, wcielenia idei

autora w poszczególne postaci i t. p. musi si odoy
na póniej, kiedy ucze bdzie do nich dostatecznie

przygotowany, czasem tylko zlekka bdzie mona ich

dotkn.
Jak z tego rozbioru Wojciechowskiego widzimy,

i pod tym wzgldem »Ogniem i mieczem« nadaje si
zupenie dobrze jako lektura szkolna w klasie czwar-

tej. Zakres za tych zagadnie moemy dziki roz-

licznym pracom, powiconym rozbiorowi powieci
znacznie rozszerzy i pogbi, zgodnie z postulatami

na psychice modziey opartego programu ministerjal-
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renia historyczne i obyczajowe, opisy przyrody lub

wntrz i t. p. Xa tej podstawie moemy doj do po-

dziau caoci na obrazy same dla siebie tworzce pewn
zamknit caostk.

Dalsze nasuwajce si tu pytanie dotyczy tego,

co si dzieje«. Odpowied na nie po okreleniu
czsto w zwizku z obrazami pozostajcych scen czy

sytuacyj musi si zwiza z pytaniem, >kto dziaa*,

bo akcji od postaci wyodrbni niejednokrotnie nie

mona, one s spryn dziaania, one s dla mo-
dzi* v w tvm wieku konkretnym wykadnikiem akcji.

Z postaciami znów czy si sprawa ich charaktery-

styki. W ten sposób obydwa zagadnienia zachodz ci-
le na siebie i kolejnoci ich omawiania schematycznie

ustali nie mona. Akcja bowiem nietylko zaley od
jednostki czy grupy, ale te na ni oddziaywa, zmusza
do dziaania. Ze wzgldu jednak na wiksz si pod
wzgldem dynamicznym, na silniejsze budzenie zain-

teresowania i zaciekawienia u modziey naley to, »co

si dzieje«, wysun na plan pierwszy, to znaczy akcj,
traktujc postaci zrazu jako niewyodrbniajce si zu-

penie z akcji czynniki. Potem dopiero, po ustaleniu

stopni rozwoju akcji, zawika, splotów i t. p. — przej
mona do pogbienia jej przez zastanawianie si nad
charakterem postaci przez rozpatrzenie caego aparatu

technicznego.

Akcj zatem i jej rozwój wysuniemy na plan

pierwszy, czc j z tem, z postaciami i innemi czyn-

nikami, aby móc odpowiedzie nietylko na pytanie,

co si dzieje*, ale *jak si dzieje*, »dlaczego*

i w jakim celu«, t. zn. e akcja zawiera w sobie

nietylko momenty chwilowego trwania, ale musi zna-

le umotywowanie w wypadkach przeszych i przy-

szych.
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Meyer w swojej »Stylistyce« *) akcj i rozwój jej

peen napicia, przechodzcego z jednego stanu w drugi,

uwaa za podstaw powieci, za jej istot. Wszystkie
inne czynniki powinny ten rozwój uzmysawia, czy-

ni zrozumiaym. Najwyej za pod wzgldem arty-

stycznym stoi — zdaniem jego — powie, w której

si nic nie dzieje i nic nie mówi, coby nie byo
w zwizku, z gówn ide utworu, któr ta akcja wy-
raa. Dotyczy to przedewszystkiem tych powieci, któ-

rych celem nie jest odtwarzanie »tworzcego si cha-
rakteru* (Geschichte eines wrerdenden Gharakters),

a wic zagadnienia przedewszystkiem natury psycho-
logicznej, ale oddziaywanie na wyobrani i uczucie

przy pomocy zgodnie z duchem epoki krelonych obra-
zów, uoonych wedug praw techniki powieciopisar-
skiej. Poszczególne postaci w takich utworach s tylko

czynnikami akcji, jej ilustracj, a nie s jej motorami
kierujcemi, nie one wpywaj na akcj, lecz akcja

rzdzi ich losami. Dotyczy to przedewszystkiem po-

wieci historycznych, w szczególnoci za zastosowa
mona do »Ogniem i mieczem«, które pod wzgldem
jednoci akcji zbudowane jest wprost po mistrzowsku.

W analizie akcji zwróci musimy uwag na akcj
gówn, jej wprowadzenie, zawizanie wza intrygi,

dalszy jego rozwój, zaamania i wzniesienia, punkty
napicia, martwe, momenty rozwizania czy ulgi,

wreszcie na rozwikanie wza. Do dalszych zagadnie,
zwizanych z akcj, naley zagadnienie chronologiczne-

go lub przestrzennego jej rozoenia, kwestja symetrji,

kontrakcji, akcji równolegych, pobocznych, dopenia-
jcych, epizodycznych, a wszystkie te zagadnienia roz-

patrywa naley pod ktem jednoci akcji, z któr mu-
sz by one czy to pod wzgldem treci czy te ze

*) Dr. R. Meyer: Deutsche Statistik. Munchen 1913.

O. Beck.
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wzgldów kompozycyjnych cile spojone. Moe te
ubocznie zwróci naley uwag na kompozycj poszcze-

gólnych rozdziaów: obok zwartych pod wzgldem
akcji, skoncentrowanych pod wzgldem rodków kom-
pozycyjnych i dziki temu silnych pod wzgldem dra-

matycznego napicia lub nastroju czy uczucia zasadni-

czego, mamy trudne do rozbioru rozdziay o akcji roz-

lewnej, o charakterze opisowym, powicone uzupe-
nieniu fabuy lub charakterystyce osób czy ta obycza-

jowego. Czasem maj one znaczenie wytchnie po zbyt

silnem napiciu.
Tu przed omówieniem zagadnie, dotyczcych

tego, jak autor przedstawia to, akcj i postaci, przy

pomocy jakich rodków kompozycyjnych, nawiasowo
zaznaczy musz, e w praktyce przy analizie nie zawsze
mona przeprowadzi cisy podzia na pierwiastki tre-

ci i formy, tak s one bowiem z sob zwizane, tak

czsto wartoci te na siebie oddziaywuj a, e wyodrb-
nienie ich wpynoby ujemnie tak na ocen artystyczn
dziea, jak na zrozumienie treci.

W zagadnieniu akcji, jak ju zaznaczylimy, za-

warte s czyny postaci, zalene od ich charakteru, lub

te grup czy wikszych zbiorowisk, ale nietylko one

posuwaj j naprzód, moe czyni to autor sam przez

opisy czy opowiadanie, moe te zawrze jej pierwia-

stki w rozmowy.
Epizody, opisy przyrody, wntrz, bitwy i t. p.

mog akcj przypiesza lub te hamowa, mog j
uwypukla lub wpywa specjalnie na wyobrani czy-

telnika. Jeli chodzi o oddziaywanie na wyobrani
czytelnika, to sposoby tego .oddziaywania przedstawi
nam na tle twórczoci Walter Scotta i »Pana Tadeusza«

K. Wojciechowski *), którego wywody, dotyczce spo-

l) »Pan Tadeusz« Mickiewicza a Romans Waltera
Scotta. NakJ. Akad. Umiej. 1919.
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sobów oddziaywania na uczucie czytelnika, ju pozna-
limy. Jako takie sposoby wylicza on: tajemniczo,
zagadkowo, pobudzanie wyobrani i dranienie jej

przez to, e si rozbudzonej ciekawoci nie zaspokaja
lub z zaspokojeniem si zwleka; tajemniczo akcji czy
wprowadzenie tajemniczej, zagadkowej postaci; zacie-

kawianie przez przygody bohatera lub sceny niejasne,

które wymagaj uzupenienia i w ten sposób wywo-
uj naprenie; sytuacje grone, budzenie trwogi o los

osób, nieoczekiwany ratunek i niespodziane ocalenie;

cikie pooenie bohatera bez wyjcia, a potem szcz-
liwe rozwizanie; przeczucia i wróby, sny wróebne,
widziada niepokojce, przepowiednie; nastrojowe
obrazy przyrody, zjawiska atmosferyczne, wreszcie

przygotowanie na to, co ma nadej. Do tych sposo-

bów monaby jeszcze doda usuwanie bohatera na
pewien czas na drugi plan celem wywoania zacieka-

wienia.

Z kolei zatem si rzeczy wysuwa si kwestja wy-
stpujcych w powieci osób. Chodzi tu przedewszyst-
kiem o sposób ich wprowadzenia, czy osoby wprowa-
dzaj si same przez swe dziaanie, czy te wprowadza
je autor sam, poprzedzajc ich ukazanie si, a nadto

o sposoby charakteryzowania postaci, zapewnienia im
plastycznego stanowiska, nadanie im prawdy i ycia.
Charakterystyka zatem moe by przedewszystkiem
bezporednia, podana wprost przez autora. Skada si
na ni opis zewntrzny caej postaci, podkrelenie cha-

rakterystycznej pozy, ruchu czy gestu, lub te jest ona
t. zw. portretem, w którym gówn rol odgrywaj cha-

rakterystyczne czci twarzy, jak usta, oczy, nos, czoo,

wosy, zmiany barwy twarzy jako najsilniejsze wyrazy
ycia duchowego i przejawy zwizku psychofizyczne-

go. Tu wchodz te w gr efekty gosowe. Dopenie-
niem tych dwóch stron charakterystyki bezporedniej
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jest charakterystyczny lub wynikajcy z epickiej do-

kadnoci opis kostjumu.

Opis postaci bezporedni moe by te wewntrz-
ny, t. j. odtwarza nie drog zewntrznych cech, ale

wprost myli, uczucia, pragnienia, walk wewntrzn,
nastrój i t. p. Jest to opis psychologiczny, który moe
by ogólnikowy, konwencjonalny lub te szczegóowy,
oparty na indywidualizujcej analizie.

Innym typem charakteryzowania postaci jest cha-

rakterystyka porednia, kiedy autor powieci wpro-
wadza postaci w dziaaniu, kae im mówi, lub cha-

rakteryzuje je przez rozmowy innych osób, przez opisy

przyrody i t. p.

Tu nawiasowo podkrel znaczenie dialogu, o któ-

rym ju mówilimy przy rozwoju akcji. Przy cha-
rakteryzowaniu postaci dialog cz. rozmowa, o ile jest

charakterystyczny, odgrywa pierwszorzdn rol.

Ale w powieciach nietylko wystpuj jednostki,

czy to jako posta gówna, bohater lub rywal, czy te
jako postaci drugo- i dalszorzdne, które trzeba umie
perspektywicznie ugrupowa, obok nich jako zadanie

ze stanowiska techniki powieciowej bardzo trudne,

zjawiaj si grupy osób, tum. Stosunek jednostki do
tumu i naodwrót, udzia grup w akcji, w danej sce-

nie, plastyczne uoenie obrazu, nadanie mu ruchu, wy-
woanie efektów wzrokowych i gosowych, oto szereg

tych trudnoci. Z tern wie si te opis bitew, jako

odtwarzanie scen zbiorowych.

Z innych zagadnie analitycznych podkreli na-
ley zwaszcza opisy przyrody i ich rol. Ju wspomi-
nalimy o niej przy omawianiu ta akcji i charakte-

ryzowaniu postaci, ale prócz tego moe ona jeszcze

by topograficzn, lub chronograficzn informacj,
moe by te sama dla siebie obrazem malarskim,
uwzgldniajcym linje konturu, wiata i cienie, na-
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wietlenie atmosfery lub ukad plam barwnych i rónic
perspektywicznych. Trzeba zatem opisy przyrody ba-

da tak ilociowo jak i jakociowo.
Przy omawianiu poruszonych pierwiastków roz-

bioru trzeba je zbada te ze stanowiska zasadniczych

rodków kompozycyjnych, jak zgodno, kontrast, sto-

pniowanie i zharmonizowanie (Abschluss u Lehma-
na 1

). Dotycz one tak akcji, jak osób i ta. Dalsze do-

ciekania doprowadz do poznania i oceny celowoci
tych rodków, stosunku czci do caoci, ich zwarto-

ci, potrzeby lub zbdnoci, umiejtnoci oddziaywa-
nia na czytelnika czy to przez pobudzenie wyobrani
i zaciekawienie czy te przez wywoywanie wzrusze
lub obojga jednoczenie, czy przez uzmysawianie akcji

drog dziaania na poszczególne zmysy, jak wzrok,
such, zwaszcza wane tu bd zjawiska wietlne, czy

wreszcie przez wywoywanie ruchu, nagromadzenia
i t. p. Tu przyjdzie kolej na analiz synonimów, po-

równa, asyndetonów i polisyndetonów, wykrzyknic,
niedomówie, zapyta, rytmiki zda i ich skadni,
czasu dokonanego czy niedokonanego i t. p. Stosunek
za tak do zjawisk fizycznych jak psychicznych, do
wypadków realnego ycia w przeszoci — dostpnych
uczniowi klasy czwartej — okreli rodzaj twórczoci
pisarza i stopie wartoci, uzaleniony od umiejtno-
ci uczynienia zudy pozorn rzeczywistoci i dopro-
wadzenia do »przeycia« odczytanego utworu.

W czasie tych rozwaa nie mona pomin roli,

jak spenia jzyk, jako ten bezporedni cznik po-

midzy autorem i czytelnikiem. Styl zatem stanowi
musi odrbny dzia analizy. Pod tym wzgldem zasa-

dnicze zagadnienia znajdziemy bogato ilustrowane

przykadami wr pracach K. Wóycickiego.

l
) R. Lehmann: Poetik. Munchen 1919. O. Beck.
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Z temi kwestjami wie si charakterystyka utwo-
ru jako takiego, okrelenia wtków fabuy, ich sto-

sunku i wanoci, zgodnoci poszczególnych pier-

wiastków z tym charakterem, co razem, cznie z pa-

nujcem uczuciem zasadniczem, skada si na barw
powieci. Z ni za czy si zagadnienie idei, myli
przewodniej lub tendencji, czy wreszcie typu powieci.

Dopiero na podstawie tych danych moemy po-

kusi si o pewn, ale bardzo ograniczon w swym
zakresie, syntez, dotyczc dziea i autora, a wic pod-
miotowego czy przedmiotowego stosunku jego do

dziea, jego myli i zapatrywa jako obywatela, jego

sdu o ludziach i dziejach, wreszcie charakterystyki

autora jako artysty ).

Dalej w klasie czwartej i nie moemy, moemy
tylko pogbi poznane wiadomoci przy uyciu odpo-
wiedniego materjau porównawczego, zawartego
w »Wypisach*, czy w innych utworach, zwaszcza
w »lljadzie% czy te w materjaach historycznych,

z których czerpa Sienkiewicz, jak np. w »Szkicach«

Kubali lub póniejszych, jak »Bohdan Ghmielnicki«

Rawity-Gawroskiego i i. Te wiczenia pozwol mo-
dziey nietylko gbiej wnikn w ducha epoki, ale

nadto uatwi jej zrozumienie rónicy, jaka zachodzi

midzy proz naukow a powieci, midzy objekty-

wnie podanemi faktami a zud poetyck i przyczyn na
nie si skadajcych.

Jednego jeszcze przy analizie moemy dokona:
stara si oprócz rozszerzenia wartoci estetycznych

o wpynicie na dziedzin moraln, na wol, która

w tvm przeomowym dla modziey okresie szuka so-

*) Niejednokrotnie spotkaem sie z innym, bardzo
szczliwie stosowanym sposobem lektury: po analizie treci
nastpuje ocena uczuciowa, ustalenie siy oddziayw ani a bez-
poredniego, przeycia, a dopiero potem analiza formy.
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bie nowych uj i nowych form. Najlepiej do tego na-
dadz si wiczenia, opierajce si na lekturze i na
wydobytych z niej wnioskach.

W ten sposób przedstawia si metoda rozbioru,

przystosowana do psychiki modziey, oparta na iif*

dukcji, idca od szczegóów do rzeczy ogólnych, od
czstek do caoci, od znanych i przystpnych zaga-
dnie do coraz trudniejszych, od pierwiastków styli-

styczno - kompozycyjnych do poj estetyczno - lite-

rackich.

Wyjanienie jednak stosunku naszego do warto-
ci »Trylogji, omówienie i uoenie sobie metody ba-
da nietylko nie usuwa, lecz nawet powiksza inn trud-

no, jaka si rzeczy budzi si przy rozpatrywaniu
»Ogniem i mieczem«, jako lektury szkolnej, podsta-
wowej.

Trudnoci t to ogrom materjau do przerobie-

nia. »Ogniem i mieczem« w wydaniu jubileuszowem
obejmuje 604 strony bitego druku, w roku szkolnym
mamy za okoo 130 godzin, przeznaczonych na nauk
jzyka polskiego. Poniewa musimy nadto przerobi
»Grayn «, w wyjtkach »Iljad«, a nadto ustpy pro-

zaiczne i poetyczne, gramatyk i pisa od czasu do
czasu wypracowania klasowe w iloci 10 na rok, —
na lektur »Ogniem i mieczem« przeznaczy moemy
tylko 60 godzin. Jak sobie zatem z tern poradzi? Jeli
chodzi o rozwizanie mechaniczne, to zdaje si, e jest

to moliwe. Lektura z pocztku musi postpowa zwol-
na, dopóki uczniowie, zaznajomiwszy si z zasadnicze

-

mi zagadnieniami, nie zaczn samodzielnie ogarnia
wikszych caoci, przyczem czynnikiem sprzyjajcym
bdzie zaciekawienie, jakie budzi w modziey Sienkie-

wiczowskie arcydzieo. Jeli zatem na pierwsze trzy roz-

dziay przeznaczymy 8—12 lekcyj, dalszym za rozdzia-

om tomu I. powicimy po jednej lekcji, a potem obej-
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mowa bdziemy na kadej lekcji dwa rozdziay, to

nietylko powie przerobimy, ale pozostanie nam czas

na ujcie caoci i powtórzenie.

Oprócz jednak mechanicznego podziau, który

nasun moe szereg wtpliwoci i zasadniczych za-

strzee, mona t kwestje rozwiza przez podzia
»Ogniem i mieczem« na szereg grup, w których

uwzgldnia bdziemy tylko zasadnicze momenty, a po-

mija mniej wane i drugorzdne.
Opierajc si na akcji politycznej i miosnej, po-

dzieli moemy 64 rozdziaów »Ogniem i mieczem« na
XVII grup, a mianowicie:

Grupa I. obejmuje z t. I rozdz. I i II, zawierajce ekspo-

zycj akcji politycznej: spotkanie Skrzetuskiego

z Chmielnickim, zacztki ruchu kozackiego w Cze-

hryniu, nadto wprowadzenie szeregu postaci.

Grupa II. — rozdz. III i IV — ekspozycja akcji ero-

tycznej, spotkanie Skrzetuskiego z Helen i pierw-

szy jego pobyt w Rozogach, ponadto wysunicie Bo-
huna, jako rywala.

Dwa te rozdziay zapowiadaj dwie zasadnicze

akcje i dwojakie budz zainteresowanie. O ile jednak

jasno okrelaj kierunek akcji politycznej, na polu

akcji erotycznej pozostawiaj swobodne pole dla do-

mysów czytelnika.

Grupa III. — rozdz. V i VI — charakteryzuje Lubnie,

wprowadza posta Jeremiego, zapoznaje ze rodo-
wiskiem, w jakiem yje Skrzetuski, z jego przyja-

ciómi, opisuje przygotowania wojenne, w ten sposób

rozwija akcj polityczn, obok której równolegle

snuje si erotyczna. Wysanie Skrzetuskiego jako

posa jeszcze silniej te dwie akcje spaja ze sob.
Metod, rozbiór >Ogniem i mieczem*. 4
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Grupa IV. — rozdz. VII — przedstawia drugi pobyt
Skrzetuskiego w Rozogach, przez co daje dalsze roz-

winicie akcji erotycznej, zbliajce j do pomyl-
nego rozwizania.

W dalszym cigu w przeciwiestwie do tego sie-

lankowego nastroju wprowadza Sienkiewicz hobatera
w dziedzin niebezpieczestw, budzc zaniepokojenie
czytelnika pod wzgldem erotycznym, nad które jednak
wznosi si obraz niedoli ojczyzny. Jest to

Grupa V, obejmujca w rozdz. VIII do XV dziaanie
ujemnego bohatera czyli rywala politycznego, Chmiel-
nickiego, gdzie opis wypadków przedstawiony jest

gównie ze stanowiska Skrzetuskiego, reprezentuj-
cego opinj polsk.

Grupa VI. — rozdz. XVI — w dziedzinie akcji poli-

tycznej, niby pewna syntetyczna rekapitulacja czy

zamknicie dziejowego aktu, zatrzymuje na chwil
jej rozwój i wprowadza moment refleksji, dajcy
czytelnikowi pewien wypoczynek, ulg przez mimo-
wolne zwrócenie oczu w kierunku bohatera dotd
w czynie nie przedstawionego, a tak dugo zapowia-
danego, ks. Jeremiego, budzi si zatem zaniepokoje-
nie dodatnie; w dziedzinie akcji miosnej przynosi

zwolnienie Skrzetuskiego, który jednak zamiast spo-

dziewanego szczcia znajduje gruzy, a to nieszcz-
cie osobiste wie si cile z narodowem. O ile je-

dnak jasna bya dla czytelnika akcja polityczna, za-

gadk dla niego zawiera zniszczenie Rozogów. Wy-
janienie tej zagadki daje autor w

Grupie VII — w rozdz. XVII do XXI, w których przez

cofnicie si wstecz, jakby dla utrzymania symetrji,

kreli czyny Bohuna, zatem kontrakcj rywala i ucie-

czk Zabloby z Helen, przez co wysuwa na plan
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pierwszy te postaci, które dotd byy tylko zaryso-

wane. Czciowo akcja ta daje obraz rozwijajcego si
buntu »na tyach« wojsk polskich, przez co uzupe-
nia i wyjania wzrost potgi Chmielnickiego.

Grupa VIII — rozdz. XXII do XXXII wie si jako

antyteza na zasadzie symetrji z grup V i przedsta-

wia kontrakcj dodatniego bohatera politycznego, ks.

Jeremiego, jego zwycistwa. O akcji erotycznej, ró-

wnolegle w kadym rozdziale podtrzymywanej, Sien-

kiewicz te' nie zapomina, lecz wprowadza j ubo-
cznie, bo zreszt pomylno jej zwizana z ogól-

nym stanem kraju i powodzeniem ks. Jeremiego.

W ten sposób dochodzimy do punktu kulminacyjne-
go w obydwu akcjach, w jednej faktycznego, w dru-

giej tylko in spe, by w
Grupie IX — rozdz. XXXIII przej do punktu mar-
twego w obydwu akcjach: pooenie staje si bez wyj-
cia. Utrwala za je

Grupa X, t. II, rozdz. I, II, III, przedstawiajca triumf

rvwala erotycznego, który uwozi Helen do jaru. Roz-
poczyna si akcja wyczekiwania.

Grupa XI. — rozdz. IV—VIII, krelca dzieje pod-
jazdu Skrze tuskiego, wyprowadza akcj polityczn
dziki dziaalnoci ks. Jeremiego z punktu martwego,
by opa nanowo po klsce pod Pilawcami. Z tem za
czy si sprawa erotyczna, której rozwizanie znów
ulega odoeniu.

Grupa XII — rozdz. IX—X daje obraz klski poli-

tycznej, która grozi ju Lwowowi, i podkrela wa-
no dodatniego bohatera politycznego.

Grupa XIII — rozdz. XI—XIV, obracajca si dokoa
elekcji, której znaczenie ju przedtem uwydatniono,
przynosi naprzód naprenie, potem pewne uspoko-

4*
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jenie na polu politycznem, przez pojedynek za Wo-
odyjowskiego z Bohunem budzi nadzieje i w sto-

sunku do akcji erotycznej.

Grupa XIV — rozdz. XV—XX na tle poselstwa Kisiela

przedstawia groz pooenia, jednoczenie amie si
akcja poszukiwania Heleny i doprowadza do po-
nownego punktu martwego, cho dziki zawieszeniu
broni akcja polityczna si poprawia.

Grupa XV — rozdz. XXI—XXIII kreli nag ko-
rzystn zmian w akcji erotycznej, cho ostatecznie

zostawia j w niepewnoci.

Grupa XVI — rozdz. XXIV—XXIX to dzieje obrony
Zbaraa, gdzie ostatecznie spotykaj si dwaj ry-

wale polityczni, by stoczy rozstrzygajc walk.
Grupa XVII — rozdz. XXX i epilog — daje pomylne
rozwizanie obydwu akcyj.

Podzia ten na grupy zestawi mona zatem w 17

nastpujcych obrazów, którym nadamy tytuy celem
silniejszego podkrelenia zasadniczej akcji danej grupy.

Grupa I. — Skrzetuski i Chmielnicki. II. — Helena.

III. — Lubnie. IV. — Rozogi. V. — Poselstwo Skrze-

tuskiego. VI. — Na bezdroach. VII. — Ucieczka Za-
goby z Helen. VIII. — Dziaalno ks. Jeremiego.

IX. — Bar. X. — Helena w jarze. XI. — Podjazd.

XII. — Lwów. XIII. — Elekcja. XIV. — Poselstwo

Kisiela i poszukiwanie Heleny. XV. — Uwolnienie
Heleny. XVI. — Zbara. XVII. — Pomylne rozwi-
zanie.

Okoo tych zasadniczych punktów-tytuów roz-

wija si musi analiza powieci, uwzgldniajc w tych

grupach tylko rzeczy zasadnicze i przeznaczajc je na
rozbiór szczegóowy w szkole, inne, mniej wane czy

pod wzgldem treci czy kompozycyjnym, oddajc do

i
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samodzielnego opracowania uczniów w domu. Tak
samo z poszczególnych pierwiastków, zaznaczonych

w schemacie rozbioru, analizowa naley tylko typowe
zagadnienia, ograniczy je, a utrwalenie ich przenie
do wvpracowa pimiennych, wicze w mówieniu
i t. d."

Przy rozbiorze na plan pierwszy wysun si mu-
sz sprawy publiczne i im ze wzgldów wychowaw-
czych naley da pierwszestwo, ze spraw za powie-

ciowo-awanturniczych uwzgldni naley momenty
najsilniejsze.

Std te na czoo wysunie si gównie tom I,

w mniejszej za mierze t. II. To te lektura t. II moe
postpowa znacznie szybciej ze wzgldu i na prze-

wanie atwiejsz tre i na to, e zasadnicze zagadnie-

nia analizy uczniowie przyswoi sobie mog przy lektu-

rze tomu I.

Jeli chodzi o to, jak dokona wyboru w poszcze-

gólnych grupach wyjtków, które poddane odczytaniu

i szczegóowej analizie w szkole zapoznayby modzie
z zasadniczmi zagadnieniami »Ogniem i mieczem*, to

wybór ten przedstawiam sobie nastpujco: Tom I.

Rozdzia I, II, III, IV odczyta naley w szkole w ca-

oci, z rozdz. V ustpy, dotyczce ubniów, ycia na
dworze i charakterystyki ksicia Jeremiego, z rozdz.

VI wstpny opis zapowiadajcy rebelj, rozdz. VII

w caoci, rozdz. VIII i IX pomin, rozdz. X w caoci,
z rozdz. XI opis Hassan Baszy, mierci Tatarczuka

i Barabasza i scen ze Skrzetuskim, z rozdz. XII roz-

mow Chmielnickiego ze Skrzetuskim, rozdz. XIII po-

min, z rozdz. XIV bitwa z Niemcami, z rozdz. XV
bitwa nad ótemi Wodami i pod Krut Bak, z rozdz.

XVI powrót Skrzetuskiego do Rozogów, rozdz. XVII
pomin, rozdz. XVIII od chwili zranienia Bohuna,
rozdz. XIX pomin, rozdz. XX w caoci, z rozdz. XXI
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scena w Prochorówce, rozdz. XXII pomin, z rozdz.

XXIII opis ubniów, z rozdz. XXIV scen wyruszenia
z ubniów, rozdz. XXV pomin, rozdz. XXVI w ca-
oci, z rozdz. XXVII opis bitwy pod Machnówk, rozdz.

XXVIII pomin, rozdz. XXIX pomin, z rozdz. XXX
przygotowania do bitwy pod Konstantynowem, z rozdz.

XXXI zdobycie chorgwi przez Zagob, rozdz. XXXII
pomin, rozdz. XXXIII cay.

Z tomu II, z rozdz. I, II i III tylko scen wrób
i scen odjazdu Bohuna ew. cay rozdz. I, z rozdz. IV—
VIII opis wesela, Zagoba w chlewie i ocalenie go, opis

klski pilawieckiej, rozdz. IX w caoci, z rozdz. X opis

szlachty, zdajcej na elekcj, z rozdz. XI i XII sceny
z Bohunem, rozdz. XIII i XIV pomin, z rozdz. XV—
XX sceny charakteryzujce Kisiela, przyjcie poselstwa
przez Chmielnickiego, z rozdz. XXI ustpy, dotyczce
przemiany wewntrznej Zagoby, rozdz. XXII pomin,
z rozdz. XXIII od sceny w Proskirowie, z rozdz. XXIV
przybycie ks. J., potyczk z Tatarami, Chmielnicki
i chan, szturmy, zakoczenie rozdziau, z rozdz. XXV
opis burzy, rozdz. XXVI tylko ustpy, charakteryzu-
jce wojsko, rozdz. XXVII w caoci, rozdz. XXVIII
w caoci, z rozdz. XXIX 'charakterystyki króla, Ra-
dziejowskiego i Ossoliskiego, ewentualnie zjawienie
si Skrzetuskiego, z rozdz. XXX scen powitania si
z Helen, epilog w caoci.

Jako rodka pomocniczego uywa naley prócz
wspomnianych wicze wykresów akcji, które ogro-
mnie uatwiaj orjentowanie si w jej rozwoju i za-

lenoci poszczególnych wtków. Aby nie obcia zby-
tnio klasy, mona wykrelanie wykresów rozdzieli po-
midzy uczniów tak, aby kady z nich stale opracowy-
wa dane zagadnienie.

Bardzo pomocnym rodkiem s te rysunki. Mo-
na tu posugiwa si albumami, zawierajcemi ilu-
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straje utworów Sienkiewicza, lub te wasnemi pra-
cami uczniów, którzy pod tym wzgldem duo okazuj
pomysowoci. Tu równie nale wiczenia, dotyczce
stosunku malarstwa lub muzyki do materjalu, dostar-

czonego przez powieciopisarza.

Jeli chodzi o tematy, to podaj szereg ich przy
kadej grupie, za najlepszy jednak sposób uwaam od-
woywanie si do klasy, która stosownie do si swoich
wybierze najlepiej to, co odpowiada jej najsilniej, co

j najbardziej wzruszyo, albo czego obraz utkwi naj-

gbiej w duszy.

To samo odwoywanie si do uczniów stosowa
mona i przy wyborze rysunków.

Wreszcie uwaga praktyczna: uczniowie musz
posiada specjalne zeszyty, w których winni notowa
rozwój akcji, cechy charakteryzujce bohaterów, opisy

przyrody i t. p., nadto wykrela mapk miejscowo-
ci, w których si akcja odbywa.

Tak przygotowani moemy przystpi do szcze-

góowego rozbioru. Rozbiór ten jednak nie bdzie obej-

mo\va lekcyj jako metodycznych jednostek, ale po-

stpowa bdzie rozdzia za rozdziaem. Lekcja jednak
wyglda musi inaczej i zawrze w sobie: 1. odczyta-

nie tekstu, 2. objanienia rzeczowe, 3. analiz tfeci

i formy, 4. syntetyczne ujecie wyników analizy

z uwzgldnieniem materjau ju przedtem przerobio-

nego, by cile okreli, pogbi i utrwali zdobyte na
kadej lekcji wiadomoci. Do utrwalenia tych wiado-
moci suy te mosa wiczenia stylistyczne, w mó-
wieniu, pimienne, w estetycznem wygaszaniu czy te
gramatyczne. Co do punktu pierwszego i drugiego, to

zaznaczy naley, e nie zawsze jest ono konieczne tak,

e odrazu mona przystpi do ustalenia treci, zwasz-
cza jeli si nauczy posugiwa uczniów opracowanym
przez dr. T. Lehr-Spawiskiego sowniczkiem.
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Lektura »Ogniem i mieczem« budzi jeszcze inn
trudno. Jak wiadczy podana przeze mnie ankieta,

prawie caa modzie zna ju »Ogniem i mieczem«
przed analiz szkoln, co zdaniem niektórych wpywa
ujemnie na wywoanie zaciekawienia podczas czyta-

nia. Otó zdaje mi si, e trudno to tylko pozorna,

e przeciwnie, cho ginie bezwarunkowo bezpore-
dnio wraenia, nastpi wanie dziki analizie po-
gbienie wraenia, owego wczucia' si w utwór, przez

zdanie sobie jasne sprawy z celowoci uytych rod-
ków, z kompozycji utworu, którego tre ca ju mo-
dzie ogarnia. Z dowiadczenia wiemy, e lektura mo-
dziey w tym wieku polega przedewszystkiem na po-
chanianiu treci, fabuy, a z czynników poszczegól-

nych, które skadaj si na to oddziaywanie, modzie
nie zdaje sobie sprawy — i to wanie ma jej rozbiór

szczegóowy uwiadomi. Dowiadczenie te nas uczy,

e kade ponowne odczytywanie »Ogniem i mieczem«,
nietylko pozwala nam coraz to gbiej wnika w pikno
tej powieci, ale te nie pozbawia nas zainteresowania,

równie do gbi nas wzrusza, niepokoi, zaciekawia.

Wszak na tysice liczy moemy ludzi, którzy po kilka

razy czytali »Ogniem i mieczem«, a zawsze z tchem
zapartym. Zreszt to samo zjawisko spotykamy przy
czytaniu »Pana Tadeusza« i prawie wsz3Tstkich utwo-
rów, analizowanych w klasach wyszych, a nawet w ni-
szych klasach szereg uczniów ju na pocztku roku
przewertuje »Wypisy« od deski do deski.

V.

Rozbiór metodyczny.

Uwaga ogólna: Metoda rozbioru przedstawia si
nastpujco: naprzód podaj praktyczne uwagi, doty-
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czce tego, co naley koniecznie przeczyta w szkole,

a co mona przeznaczy na lektur domow, nastpnie
w »celu rozbioru« omawiam te wszystkie wartoci, ja-

kie z danego rozdziau czy z danej grupy wydoby
trzeba, poczem dopiero przechodz do »pyta, uatwia-
jcych rozbiór«. Cz pierwsza pyta, oznaczona liter

A, zajmuje si prawie tylko analiz treci, cz druga,

B, obok pyta syntetycznych, dotyczcych treci, obej-

muje gównie zagadnienia formy. Rozbiór kadej grupy
koczy si te pytaniami syntetycznemi, po których

nastpuj wskazówki co do wicze praktycznych, po-

gbiajcych lub rozszerzajcych poznane przy rozbio-

rze zagadnienia.

Co si tyczy pyta, to, rzecz zrozumiaa, e obej-

mujc w logicznym i psychologicznym rozkadzie ca-o zagadnie, musz one mie sil rzeczy pewien cha-

rakter teoretyczny. Zreszt nie jest moim celem, aby
je ktokolwiek dosownie powtarza, s one bowiem
tylko przykadem, wskazówk, w ywej lekcji nauczy-
ciel musi je przystosowa tak do wasnej, jak i przede-

wszystkiem do psychologji modziey, do jej poziomu
intelektualnego i zainteresowa.

Pytania te, cho si zajmuj przedewszystkiem
treci i form, uwzgldniaj te zagadnienie »prze-

ycia« dziea przez modzie. Przeycie moe by ro-

zumiane albo jako wywoanie wzrusze estetycznych,

albo szerzej, obejmujc obok nich wzruszenia natury
etycznej i t. p. Otó jedni twierdz, e naley wywoa
przedewszystkiem wzruszenie estetyczne, a analiza

szczegóowa, rozbita na szereg pyta, dotyczcych tre-

ci i formy, moe nastpi dopiero po uzyskaniu i zba-

daniu tego wzruszenia, inni, e to wzruszenie wszech-
stronne, zrazu niewiadome, zyska na pogbieniu przez

analiz, e wic bada je naley dopiero po niej.

W rozbiorze swym przeprowadzam analiz wTedug
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tej ostatniej metody, nie przecz jednak, e odpowie-
dnio przygotowany nauczyciel moe analiz utworu
rozpocz od zbadania wzrusze, które wzbudzio prze-

czytanie danego rozdziau czy grupy, od najsilniejszych

momentów, które szczególnie silnie oddziaay na mode
dusze, by potem przej do omówienia tych czynników,
które si na to przeycie zoyy, rozebra je, ewen-
tualnie tre przeycia rozszerzy. Zrozumia jednak
jest rzecz, e tych reakcyj uczuciowych bdzie tyle,

ilu jest uczniów czy uczenie, e przewidzie ich wszyst-
kich nie mona, zwaszca w rozbiorze, który nie jest

protokóem z lekcyj. Dlatego te tylko ogólnie poru-
szam zagadnienie przeycia, uwzgldniajc je prze-

wanie po uwiadomieniu treci i formy. Zreszt nie

przecz, e kady rozdzia moe czy powinien by
w zwizku z sw wartoci uczuciow czy mylow
inaczej traktowany, podrcznik jednak uwzgldni
musi tylko analiz w najprostszej, najatwiejszej i naj-

bardziej typowej formie, poddajc przedewszystkiem
w pewnym logicznym ukadzie zagadnienia, a kwestj
nastpstwa ich pozostawiajc wyrobieniu i intuicji

nauczyciela.

Wreszcie jeszcze jedna uwaga: pytania, uatwia-
jce rozbiór, dotycz poszczególnych rozdziaów, o ile

jednak nauczyciel zadaje do przeczytania w domu dwa
lub kilka rozdziaów, musi te rozdziay traktowa -
cznie i odpowiednio przystosowa pytania, w przeci-

wnym bowiem razie lekcja faszywie i w sztuczny spo-

sób, a nawet szkodliwie oddziaywaaby na warto
analizy.



GRUPA I.

Tom I. — Rozdzia I
1
)-

Uwagi wstpne:

Poniewa chodzi o zapoznanie z now form
utworu, dotd jeszcze w szkole nie rozbieran, a nadto

o bezporednie oddziaanie wartoci estetycznych, za-

wartych w tym rozdziale, naley cay rozdzia prze-

czyta gono w klasie. Najlepiej bdzie, jeli to uczyni

umiejcy dobrze czyta nauczyciel. Po przeczytaniu

naley krótko, w kilku sowach uj tre caego roz-

dziau, nastpnie podzieli rozdzia na szereg obrazów
i scen. W rozdziale tym odróni moemy trzynacie

takich czstek, które kolejno, po ponowneny odczytaniu

w klasie, poddajemy objanieniom rzeczowym i ana-
lizie. Ze wzgldu na nieznane dotd uczniom zagadnie-

nia, analiza musi by dokadna i wszechstronna.

Cel rozbioru:

Na tle obrazu stepów, które maj si sta gównem
tem akcji, i na tle pogldów i wierze w. XVII wpro-
wadza Sienkiewicz gówne postaci Chmielnickiego

x
) Przy rozbiorze posuguj si dwutomowem wyda-

niem jubileuszowem, Warszawa, Gebethner i Wolff, 1908.
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i Skrzetuskiego, zrcznie zawizujc wze akcji i za-

rysowujc jej to polityczne, a nawet kulturalne. Ten
zwarty, skupiony w sobie, peen nastroju rozdzia po-
zwoli nam odrazu pozna cae bogactwo rodków ar-

tystycznych, a mianowicie przedewszystkiem: czas,

por, miejsce, to topograficzne i obyczajowe, zawi-
zek akcji, zapowie akcji dalszej, zawartej midzy in-

nemi w rozmowie, piosnce i rozmylaniu jednej z posta-

ci, postaci pierwszoplanowe, drugoplanowe i dalsze jako

to, charakterystyk zewntrzn postaci i grup, opart na
kostjumie i portrecie i wewntrzn, podan bezpore-
dnio przez autora lub w formie rozmowy, i poredni
charakterystyk rodowiska. Z innych rodków^ pozna-
my szerokie zastosowanie kontrastu tak w stosunku do
akcji, jak osób, stopniowania w opisie przyrody, ta
i akcji, posugiwanie si takiemi rodkami oddziay-
wania na wyobranie, jak tajemnicze znaki, niezwyky
stan przyrody, zjawiska atmosferyczne, jak tajemni-
czo i budzenie zaciekawienia, wprowadzenie tajemni-
czej postaci, by potem przez odsonicie tej tajemnicy
tein silniejsze wywoa zaciekawienie, wreszcie umie-
jtno wywoania nastroju. W tein wszystkiem ywy
udzia bierze realistycznie na wzrok dziaajca przy-
roda, a nadto w czasie nocy charakterystyczne wrae-
nia suchowe i wzrokowe. Wreszcie charakterystyczny,
odtwarzajcy epok, jzyk. Prócz tych kwestyj naley
tu jeszcze zogniskowanie tych wszystkich rodków, ce-

lem uzyskania nastrojowej jednolitoci rozdziau, jako
caoci.

Pytania, uatwiajce rozbiór.

A) 1. Kiedy si odbywaj wypadki?
W którym roku. w której porze roku?
Jak cz Polski poznajemy?
Jak bya zima 1647 roku?
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Jakie poznajemy zjawiska nadzwyczajne?
Czego si ludzie wspóczeni spodziewali?

O ile te obawy charakteryzuj nam tych ludzi?

O ile Sienkiewicz podziela te obawy?
Czego si spodziewamy po tym opisie?

Co budzi w nas ten opis?

Co poznajemy w drugim obrazie?

Jakie ycie panowao na Dzikich Polach?
Jakie cechy wybijaj si na plan pierwszy opisu?

Jacy ludzie yli na stepach?

Jakie rodki skadaj si na przedstawienie grozy

ycia stepowego? *)

O ile ten opis zgadza si z zapowiedzi, zawart
w pierwszym obrazie?

Jakich wypadków spodziewamy si po tym
opisie?

Komu te wypadki mogy grozi?
Gdzie, w jakiej miejscowoci rozpoczynaj si
wypadki?
W jakiej porze dnia?

Jakie widzimy zjawiska wietlne?
Jak wyglda zachód soca?
Jak noc?

Na jakie zmysy oddziaywa opis soca, na jakie

opis nocy, jakie uczucia w nas budzi?

Jakie uczucia w nas budzi wzmianka o duchach?

x
) Obok rodków zawartych w samej treci naley

te omówi antytetyczn, a zarazem pogbiajc zaciekawie-
nie i groz warto zdania: ©Tymczasem na polach nie dziialo

si nic nadzwyczajnego. ..« w. 25; dwukrotnie tajemnicze od-
woanie si do »orlów, jastrzbi, kruków« i t. p.; powtarza-
nia jak »step i step«; wykrzykniki jak »hen!«; przeciwsta-
wienia zwizane z powtórzeniem jak: »ile tam walk sto-

czono, ilu ludzi lego, nikt nie zliczy, nikt nie spamita;
przeciwstawienie zawarte w zdaniu: »Step to by pusty
i peny zarazem« i t. d., wreszcie porównania.
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Dlaczego?

Wylicz wyrazy i porównania, wywoujce groz?
W jakim zwizku z tern pozostaj obydwa opisy?

O ile zgadzaj si one z dwoma poprzedniemi
obrazami?

Jakich wypadków si spodziewamy?
4. Co poznajemy w czwartym obrazie?

Kogo si spodziewalimy na podstawie poprzed-
niego opisu nocy?

Kogo widzimy?
Dlaczego widzimy te postaci mimo ciemnoci
nocnych?

Jakie widzimy zjawiska wietlne?
Go cechuje ten opis?

Co w nas budzi? Jak wpywa na nas niejasne

przedstawienie tego, co si dzieje?

Czego si moemy domyle?
5. Jaka jest tre pitej sceny?

Co si stao?
Kto bra w tern udzia?
Czego moemy si domyla na podstawce po-

przednich obrazów?
Co cechuje i t scen?

6. Jaka jest tre sceny szóstej?

Kogo poznajemy?
Po czem ich poznajemy? (Jaki ich ubiór, jak si
wyraaj, jakie maj zapatrywania, dlaczego

ich widzimy w nocy?)

Czy wszyscy byli sobie równi, i po czem pozna-
jemy, e nie?

W jakim stosunku pozostaj ci onierze do po-

przednio opisanych postaci?

Jak to udowodnisz?
Czego oni dokonali?

Kogo uwolnili?
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Czego si dowiadujemy o pojmanym?
7. Kto sta na czele onierzy?

Jak go autor opisuje?

Dlaczego zwraca gówn uwag na twarz?

Jakie wraenie sprawia na nas namiestnik?

O ile z tern zgadza si to, czegomy si o namie-
stniku dowiedzieli w poprzedniej scenie?

Jak autor opisuje inne postaci?

Któr wyraniej?
Któr zatem znasz lepiej, któr gorzej?

Co moemy sdzi o roli tych postaci?

8. Jak wyglda pojmany?
Dlaczego go tak dokadnie widzimy? Co oprócz

opisu charakteryzuje pojmanego? x

)

Jakie poznajemy nowe cechy charakteryzujce
namiestnika?

Czem si pojmany róni od namiestnika?
Który z nich sympatyczniejszy?

Do jakiej warstwy obydwaj naleeli?

Po czem moemy to pozna?
Kto porwa Abdanka? Dlaczego?

O ile to si zgadza z yciem na stepach?

Czy to, co si dzieje, jest dla nas zupenie jasne?

Co ta tajemniczo w nas wywouje?
9. Co jest treci sceny dziewitej?

Czego dowiadujemy si z rozmowy Skrzetu-

skiego z Abdankiem a) o Skrzetuskim?
b) o Abdanku?

Co cechuje ich rozmow?

x
) Tu naley uwzgldni, oprócz wspomnianej po-

przednio charakterystyki bezporedniej: postpowanie i roz-

mow Aihdanka ze Skrzetusikim, nadto wnioski, do jakich
dochodzi Skrzetuski, rozwaajc jego stanowisko, pocho-
dzenie, ubiór, mow i t. p., wreszcie charakterystyczny
jzyk.
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Jaka rónica zachodzi midzy niedomówieniami
Skrzetuskiego i Abdanka?

Jakie myli nasuwa nam ta rónica?
O ile ten niepokój zgodny jest z dotychczasowem
przedstawieniem przez autora tego wszystkiego,

co dotyczyo Abdanka?
Jakie rzeczy, przedtem wspomniane, nie zostay

jeszcze rozjanione?
10. Jacy to nowi ludzie przybyli?

Scharakteryzuj ich.

Czem si róni od onierzy namiestnika?

O ile oni charakteryzuj Abdanka?
O ile wyjaniaj nam to, co si stao?

11. Co o nich i o Abdanku sdzi Skrzetuski?

O ile jego myli rozszerzaj charakterystyk Ab-
danka?

Z kim go porównywa?
W jakim kierunku zaniepokojenie Skrzetuskiego

budzi nasz ciekawo?
12. O ile wrczenie piercienia i rozmowa przy tern

rozszerza charakterystyk Abdanka?
Na co on zwraca uwag?
O ile zapowied »dnia sdu« zgadza si z zapo-

wiedziami poprzednio zaznaczonemi?
Czego si spodziewamy po tej zapowiedzi?

Czem si dla nas staje posta Abdanka?
Co nas do tego przygotowao w poprzednich sce-

nach?
Jak rol spenia w tej scenie opis przyrody?

Jakie uczucia i myli budz si w nas?

13. Czego dowiadujemy si w ostatniej chwili o Ab-
danku?

Co wiesz z historji o Chmielnickim?
Co wiesz z historji o Jeremim Winiowieckim?
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Dlaczego Chmielnicki ukrywa si pod obcem
nazwiskiem?

Co si nam jeszcze wyjania z poprzednich scen

po tern wyznaniu Chmielnickiego?

Co powinien by zrobi Skrzetuski jako namie-
stnik ks. Jeremiego?

Dlaczego tego nie uczyni?
Czego si spodziewamy w dalszym cigu po-

wieci?
O ile nas moe o tern poinformowa pie ko-

zacka?

Co w niej najwicej nas zastanawia?

Jak si koczy rozdzia I?

Jakie uczucia budzi w nas to zakoczenie?
W jakim stosunku pozostaje zakoczenie do
uczu i myli, które w nas ten rozdzia obu-
dzi?

B) Na ile czci podzielilimy rozdzia I?

Które czci daj nam opis?

Które czci daj nam opowiadanie?
Czem si róni opis od opowiadania?
Co si skada na obraz, scen, akcj?
Jaka jest akcja I rozdziau?
Kiedy si ona odbywa? Udowodnij to!

Jak si nazywa utwór, przedstawiajcy przeszo?
Jakie osoby poznajemy?
Które z nich dokadniej, które pobieniej?
Jaki skutek wywiera na nas ta rozmaito przed-

stawiania?

Dziki czemu zwracaj na siebie nasz uwag
osoby pierwszorzdne?

Do czego su w opowiadaniu postaci drugo-

rzdne?
Jak rol spenia rozmowa

Metod, rozbiór iOgniem i mieczem . 5
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a) w stosunku do akcji?

b) w stosunku do osób?
Która z postaci pierwszoplanowych jest dla nas
sympatyczniejsza?

Dlaczego?

Scharakteryzuj obydwie postaci.

Jak nazywamy takie zestawienie dwóch osób
o przeciwnym charakterze?

Jakie znaczenie ma kontrast ze wzgldu
a) na osoby?
b) na akcj?

Jakie opisy przyrody znajdujemy w I rozdziale?

Jakie znaczenie maj opisy przyrody w I roz-

dziale?

W jakim zwizku pozostaj one z miejscem
i por akcji?

Co nam daj w stosunku do ludzi?

W stosunku do akcji?

Co to jest to w powieci? Jakie ju przedtem
mielimy to?

Co w nas jeszcze wywouj?
W jaki sposób Sienkiewicz rozwija akcj?
W jaki sposób wprowadza postaci?

Co cechuje zatem sposób opowiadania Sienkie-

wicza?

Co chce autor wywoa przez t tajemniczo?
Jakich jeszcze rodków uywa Sienkiewicz celem
zaciekawienia nas?

Jak rol prócz tych rodków odgrywa kontrast?

Jak mona nazwa powolne odchylanie tajemni-
cy lub coraz silniejsze budzenie ciekawoci?

Gdzie jeszcze uy autor w I rozdziale stopnio-

wania?
Jak si nazywa umiejtno posugiwania si
akcj, postaciami i t. p.?
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Okrel zatem rodki kompozycyjne w I rodziale?

Gzem si róni jzyk autora od jzyka naszego?

Go wpywa na jego pikno?
Wypisz przenonie, porównania, zwroty, które

uwaasz za pikniejsze?

O ile jzyk autora pozostaje w zwizku z akcj?
O ile charakteryzuje postaci, epok?
Wylicz te cechv! Go zatem charakteryzuje jzyk
XVII w.?

Co przez to autor osiga?
O ile te wyniki osign ju Sienkiewicz przy po-

przednio omówionych rodkach kompozycyj-
nych?

Jak nazywamy pisarza, który przedstawia pra-

wd, rzeczywisto?
Gzem si dziki temu staje dla nas wiat zmy-
lony przez autora?

Rozdzia II. (t. I.).

Uwagi wstpne:

Rozdzia II ze wzgldu na cay szereg nowych
zagadnie pod wzgldem kompozycyjnym trzeba te
w caoci przeczyta w szkole. Prac jednak mona so-

bie uatwi w. ten sposób, e cay rozdzia zadaje si
do przeczytania w domu, a w szkole czyta si i anali-

zuje ju tylko czci, których odróni moemy om.

Cel rozbioru:

Na tle pobytu Skrzetuskiego w Czehryniu budzi

Sienkiewicz dalsze zaciekawienie co do akcji Ghmiel-
nicki-ks. Jeremi, których porednio charakteryzuje,

jednoczenie dajc charakterystyk prdów polity-

cznych w Rzeczypospolitej. Opisy ycia na rynku

I*
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w Gzehryniu zaniepokojenie czytelnika coraz bardziej

podnosz, zwaszcza w zestawieniu z postaci Bara-
basza.

Przy pomocy rozmów odkrywa nam przyczyny,
które poprzedziy wypadki, odbywajce si w powie-
ci, splatajc je jednak z przyszoci, któr uprzedza
w sowach: »Stawano wic po stronie tego, kto sobie

wicej przychylnoci zjedna umia, nie przewi-
dujc, by z tego takie straszliwe skutki
wynikn miay. Póniej dopiero zapo-ny serca nienawiciku Chmielnicki e-

m u, ale zarówno serca szlachty, i duchowiestwa obv-
dwóch obrzdków« 1

). W ten sposób pobudza autor bez-

porednio zaciekawienie.

Pozornie jednak na plan pierwszy wysuwa Skrze-
tuskiego, by jego przymiotami umysu i ciaa zjedna
czytelnika, obok niego stawia powanego Zawilichow-
skiego, potnego Podbipit, by wskaza, na jakich

ludziach opiera si Rzeczpospolita. Posta Zagoby
wprowadza humor, przez co pokrel realizm przed-

stawionego ycia szlachty, podobnie jak Czapliski
jest wyrazem jej skonnoci do burd i awantur. Jeli
jeszcze uwzgldnimy Barabasza, to przekonamy si, e
caa ta galerja osób uoona jest nietylko perspekty-

wicznie, ale i na zasadach kontrastu, który te w kom-
pozycji caego rozdziau wysuwa si na plan pierwszy.

Z innych zagadnie podkreli naley szerokie

zastosowanie charakterystyki bezporedniej, zwaszcza
portretu z uwzgldnieniem zmian fizycznych wskutek
zmiany stanu duchowego, gestów, natenia gosu i t. p.

charakterystyki poredniej przy pomocy charaktery-

stycznych, na sposobie wyraania si opartych rozmów
i czynów lub rozmyla, nadto technik scen zbioro-

*) Str. 15.
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wych, które ju w rozdziale I Sienkiewicz wprowadzi,
wreszcie kompozycj rozdziau jako pewnej nastrojo-

wej caoci, jak to miao miejsce w rozdziale I.

Zestawienie tych wszystkich cech, zwizanych
jednolit akcj polityczn i osob bohatera fabuy, po-

zwoli zwiza Xe dwa rozdziay w cao, która stanowi

zawizek czyli ekspozycj akcji politycznej.

Pytania, uatwiajce rozbiór:

A) 1. Dokd przyby Skrzetuski?

Gdzie ley Czehry? (Wska na mapie).

Co nam wyjania ten ustp w stosunku do

I rozdz.?

Co zapowiada?
O ile podtrzymuje nasze zaniepokojenie? Dla-

czego?

Czego dowiadujemy si o ks. Jeremim?
2. Dokd si uda Skrzetuski z Zawilichowskim?

Kogo tam zasta?

Czego si dowiadujemy o Chmielnickim?
O ile wiadomoci te wyjaniaj nam niejasnoci

w rozdz. I.

Co nam one zapowiadaj?
3. Co jest treci trzeciej sceny?

Kto to by Czapliski?
Jak go Sienkiewicz charakteryzuje?

Co Czapliski uczyni?
Jak mona wytumaczy jego oburzenie?

O ile ono jest zgodne z jego charakterem?
Jak si zachowa w tej scenie Skrzetuski?

O ile postpowanie jego rozszerza nam charakte-

rystyk Skrzetuskiego?

Który z nich mia suszno?
Który z nich sympatyczniejszy?
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Jak zatem Sienkie\Vicz zestawia postaci?

Jaki udzia bra w tej scenie Zawilicnowski?
Jaki zebrani w karczmie?

4. Jak si wobec sceny Skrzetuskiego z Czapliskim
zachowaa szlachta?

Dlaczego?

O ile ta opinja o Chmielnickim rozszerza jego

charakterystyk?
Kto ze szlachty wysun si na plan pierwszy?
Dlaczego?

O czem wiadczy tre sów Zagoby?
» » sposób mówienia?
» wiadcz sdy innych postaci o nim?

Na czem polega mieszno Pana Zagoby?
Jaki nastrój wywouje Sienkiewicz przez wpro-
wadzenie Pana Zagoby?

Dlaczego to czyni?

Jak si przedstawia ycie szlachty na kresach?

5. Kogo poznajemy w tej scenie?

Jak Sienkiewicz charakteryzuje Podbipit?
Jak go charakteryzuje Zagoba?
Jak si Podbipita charakteryzuje sam przez to,

co czyni i mówi?
O ile te charakterystyki s zgodne?

Jak ta scena charakteryzuje Skrzetuskiego?

» » » » Zagob?
» » » » ks. Jeremiego?

Jaki zwizek ta scena ma z akcj polityczn?
6. Kto jeszcze wystpuje w tej scenie?

Przedstaw jego charakterystyk?
Czego si Barabasz obawia?
Co popiera jego obawy?
O ile poparciem jego obaw jest obraz tumu?
Dziki czemu tum wywouje w na§ groz?
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O ile popieraj te obawy wani polityczne w Rze-
czypospolitej?

Kto sta na czele dwóch przeciwnych sobie obo-
zów?
W czem widzi ratunek Zawilichowski?
O ile ten ratunek jest moliwy?
O ile obawy popiera sama osoba Barabasza?
Jakiej si zatem akcji spodziewamy?

7. Dlaczego Skrzetuski nie chcia zaraz wyruszy
z Gzehrynia?

Jak to o nim wiadczy?
Co bardziej interesowao go od sprawy osobistej?

Jakich wrae dozna i o czem rozmyla, wraca-
jc do kwatery?
W czem nas utwierdzaj jego przewidywania?

B) O ile rozdzia II posuwa akcj naprzód?
Kto si wysuwa jako gówna osoba akcji?

O kim jeszcze wspomina si cigle w akcji?

Midzy kim zatem spodziewamy si starcia?

W jakich sowach Sienkiewicz uprzedza przysze
wypadki?

Jak rol spenia w tej akcji Skrzetuski?

Które osoby s jeszcze z ni i jak zwizane?
Które nie s zwizane?
Po co je wprowadza?
Okrel rónorodno wprowadzonych postaci?

Jakie strony ycia szlacheckiego przedstawi Sien-

kiewicz przy pomocy tych postaci?

W jaki sposób rozszerza Sienkiewicz obraz ycia
szlacheckiego?

Jakie cechy posiada tum szlachecki?

Kogo przedstawia ze wiata kozackiego?
Jaki obóz przedstawia Barabasz?
Jaki tum kozacki?
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W jakim stosunku pozostaje wiat kozacki do
wiata polskiego

a) pod wzgldem obyczajowym?
b) pod wzgldem kompozycyjnym?

Co Sienkiewicz osiga przez wywoanie kontrastu?

Jak si autor wogóle posuguje kontrastem w II

rozdz.?

Jak rol spenia przyroda w II rozdz.?

Jak rol speniaj rozmowy
a) w stosunku do akcji?

b) w stosunku do ludzi?

Jakich rodków uywa autor do charakteryzowa-
nia ludzi?

Jaki jest jzyk postaci? Wypisz wyrazy charakte-
rystyczne lub wyrazy dzi nieuywane.

Jaki jzyk autora? Wska pikniejsze przenonie,
porównania i wyka ich warto.

Na czem polega historyczno rozdziau II?

Ujcie grupy I, jako caoci:

Jaka akcja czy rozdzia I i II?

Kiedy si odbywa akcja polityczna w rozdz. I

w stosunku do czasu opowiadania?
Kiedy sie odbywaa akcja w rozdz. II?

Czem zatem jest rozdz. II w stosunku do I?

O ile i w jaki sposób obydwa rozdziay budz na-
sze zaciekawienie?

Jakie wywouj uczucia w czytelniku?

Jak rol w stosunku do tego uczucia speniaj
zakoczenia obydwóch rozdziaów?

kwiczenia:

wiczenia w mówieniu i pimienne czerpa mona
z pyta, zawartych w » Zebraniu caoci« i »Ujciu
grupy I, jako caoci«, podobnie stylistyczne. Ponadto
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jako zacztek wykresów wprowadzi mona niezoony
wykres sytuacji, w jakiej si znalaz Chmielnicki, i wy-
kres sceny Skrzetuski-Gzapliski. Wreszcie zada mo-
na do wykonania jako rysunki: obrazek, przedstawia-

jcy scen na stepie, wyrzucenie Czapliskiego przez

Skrzetuskiego i prób miecza Podbipity.



GRUPA II.

Rozdzia III. (t. I.).

Uwagi wstpne: Rozdzia III, podobnie jak po-
przedni przeczyta naley w caoci w domu, nastpnie
analizowa czstkami.

Cel rozbioru: Obudziwszy w nas zaciekawienie
w kierunku akcji politycznej, prowadzi nas Sienkie-
wicz na lewy brzeg Dniepru, rozszerzajc w ten spo-
sób to topograficzne, charakteryzujc ks. Jeremiego,
okrelajc dokadnie czas akcji, a nadto rozwijajc
w rozmowie Skrzetuskiego z Podbipit to obyczajo-
we, które jednoczenie utrzymuje w nas zaciekawienie
akcji politycznej. Polowanie z rarogiem te rozszerza

znajomo ycia na Ukrainie. Jakby mimochodem rzu-
cona wzmianka o Anusi Rorzobohatej nietylko przy-
nosi nam nowe szczegóy co do charakteru Skrzetu-
skiego, ale budzi w nas zaciekawienie co do dalszego

rozwoju tej nowej, erotycznej akcji.

Tymczasem nagle, niespodzianie, przy pomocy
przypadku wprowadza autor now akcj miosn, któ-

ra wybucha pen si, opierajc si na psychologicznie

przygotowanem usposobieniu Skrzetuskiego i na wa-
runkach, wród jakich yje Helena. W dwóch scenach,

przerwanych nastrojowym obrazkiem przyrody, daje

Sienkiewicz, obok nowego obrazu ycia na stepach, cay
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splot intrygi, w któr wchodzi sprawa zagarnitego
majtku i na zasadach kontrastu nakrelone postaci

kniahini i Bohuna, a z niemi dotychczas w grubych
zarysach tylko nakrelony, nowy wiat kozacki. Bu-
dzi si w ten sposób nowe zainteresowanie, zaniepo-

kojenie osob Heleny i Skrzetuskiego, które jednak ze

wzgldu na zwizek Bohuna ze wiatem kozackim, si
rzeczy nie pozwala zapomnie o akcji politycznej.

Analiza zatem uwzgldni musi ten zwrot akcji,

szereg nowych postaci lub uzupenienia charaktery-

styki dawnych, przyczem nietyle porednia, co bezpo-

rednia charakterystyka wysuwa si na plan pierwszy,

zwaszcza ciekawe bd sposoby charakteryzowania

postaci kobiecych. Pod tym wzgldem na pierwszy plan

wysunie si jzyk. Prócz tych pierwiastków dalsze po-

sugiwanie si kontrastem, uywanie nastrojowego

przygotowania akcji i zwizanie z akcj przyrody.

Wreszcie na miejsce umiejtnoci przedstawiania gro-

zy, niepokoju i trwogi wystpi umiejtno krelenia

scen pogodnych, penych miosnego czaru.

Pytania, uatwiajce rozbiór:

A) 1. Opisz okolic, przez któr przejeda Skrzetuski.

Na ile obrazów mona opis podzieli?

Go nam przedstawia cz pierwsza opisu?

Na co zwraca uwag Sienkiewicz w opisie?

W jakim zwizku pozostaje ten opis z poprze-

dniemi?
Go nam przedstawia cz druga opisu?

Kogo ten opis charakteryzuje?

Jak bya dziaalno ksicia dla Rzeczypospolitej?

Czego zatem przedstawicielem by ks. Jeremi?

Do czego su obydwa opisy?

Jakie wnioski wycign moemy z tych opisów

odnonie do ludzi, zamieszkujcych ten kraj?
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O ile wnioski co do ludzi odpowiadaj poznanym
przez nas cechom mieszkaców Ukrainy?

2. Kiedy si odbywaa podró Skrzetuskiego?

Skd si o tern dowiadujemy?
Z kim Skrzetuski jecha?
W jakiem usposobieniu?
Dlaczego?

Co go do ubniów cigno?
Jakie poznajemy nowe cechy charakteru Skrze-

tuskiego?

Czego si spodziewamy w dalszej akcji w stosunku
do Skrzetuskiego?

Jakby nazwa tak akcj?
Ile zatem i jakie mamy akcje?

3. O czem dowiadujemy si z rozmowy Skrzetuskie-

go z Podbipit?
Jaki cel ma ta rozmowa?
Co ona nam przynosi pod wzgldem

a) charakterystyki Podbipity?
b) charakterystyki obyczajów w Polsce?

c) rozwoju akcji?

4. Co Sienkiewicz opisuje w scenie czwartej?

Jak wiato soneczne wpywa na opis?

Jak rol spenia ten opis?

W jakim stosunku pozostaje do akcji?

W jakim celu zatem Sienkiewicz akcj przerywa?
5. Jaki wypadek opisuje Sienkiewicz?

Kogo poznajemy?
Jak Sienkiewicz opisuje kniahini?

» » » Helen?
Z czyjego stanowiska opisuje Helen?
O czem ten opis wiadczy w stosunku do Skrzenia

skiego?

Jaka si akcja zatem rozpoczyna?
Jaki przypadek uatwia t akcj?
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O ile na jej rozwój wpywa postpowanie knia-

hini, jej stosunek do Heleny?

Jakie uczucia budz si w Helenie?

Jakie uczucia budz si w Skrzetuskim?

O ile zewntrzne cechy daj nam wyraz tych

uczu?
W jakim zwizku z temi uczuciami pozostaje po-

stpowanie Skrzetuskiego, Heleny?

O ile postpowanie Skrzetuskiego znajduje wy-
janienie w przedtem poznanych cechach jego

charakteru?

Jak mona wytumaczy postpowanie Heleny?

Jakiej akcji dalszej moemy si spodziewa?
Z któr akcj ta akcja pozostaje w sprzecznoci?

Czego zatem oczekujemy?
6. Jakie znaczenie ma tu opis przyrody?

Jakie zjawiska przedstawia?

Na jakie zmysy one dziaaj?
Dlaczego naprzód dziaaj na wzrok, a potem
na such?

O ile opis ten uzupenia nam obrazy stepu?

W jakim zwizku pozostaje ten opis ze stanem
duchowym postaci?

7. Jakie nowe osoby poznajemy?
Czego si dowiadujemy o rodzinie Kurcewiczów?
Jak te wiadomoci oceni Skrzetuski?

Jakie moemy wycign wnioski z
.
kamstw

kniahini a) o niej samej?
b) o jej stosunku do Heleny?

Jaki by stosunek kniahini do Bohuna?
Jakie wraenie wywaro na Helen zjawienie si
Bohuna?

Jak to wpyno na zachowanie si Skrzetuskiego?

Jak si zachowywa Bohun w stosunku do Skrze-

tuskiego?
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Jak Skretuski wzgldem Bohuna?
Dlaczego tak obydwaj postpowali?
Jak zachowanie si Heleny, Bohuna, Skrzetu-

skiego wpywa na akcj?
Co dla nas jest niewyjanione?

8. Dlaczego Sienkiewicz zajmuje si Bohunem?
Go przez to zaznacza?

Kto to by Bohun?
Jakie ycie pdzi, jakie mia usposobienie, do ja-

kiej warstwy nalea, co go z t warstw -
czyo?

Po czyjej stronie sta, po polskiej czy Chmiel-
nickiego?

Zestaw charakterystyk Bohuna z charakterystyk
Skrzetuskiego?

Który z nich i pod jakim wzgldem stoi wyej?
Który z nich - sympatyczniejszy?

B) Jaki ma zwizek rozdz. III z I i II?

Kto i co je czy?
Jak akcj wTprowadza Sienkiewicz w rozdz. III?

Czemu ta akcja powicona?
Jakie osoby wchodz do tej akcji?

Scharakteryzuj je.

W jakim stosunku osoby te pozostaj do siebie?

Na czem polega zawizanie akcji?

Co nam jeszcze daje Sienkiewicz poza akcj mi-
osn?

O ile rozszerza nasze wiadomoci
a) o ludziach?

b) które postaci w}rsuwa na plan pierwszy,

drugi, jakie zbiorowo przedstawia?
c) o obyczajach?
d) o przyrodzie; jak rol spenia przyroda

w tym rozdziale?
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W jaki sposób charakteryzuje ludzi?

Do czego su mu rozmowy?
Jak rol spenia jzyk?
Jakie przedstawia uczucia?

Jakie rodki skadaj si na kontrast?

W jaki sposób budzi nasze zaciekawienie?

Rozdzia IV. (t. L).

Uwagi wstpne: Cay rozdzia naley zada do

przeczytania w domu, w szkole odczyta mona tylko

ustp pierwszy, trzeci, siódmy i ósmy, jako najbardziej

charakterystyczne.

Cel rozbioru: Rozdzia IV oprócz szerokiego pod-
malowania ta tak historycznego, jak obyczajowego,

spenia w stosunku do akcji miosnej t sam rol,

jak odgrywa rozdz. II w stosunku do I w akcji poli-

tycznej: jest czciowem cofniciem si wstecz, by wy-
jani akcj. Ale prócz tego stanowi on to dla osób

i suy do bliszego ich scharakteryzowania. Ponadto
daje nam charakterystyk Bohuna jako rywala, przez co

zaognia akcj miosn i czciowo dotyka akcji polity-

cznej. Akcja miosna pod wpywem nastroju, warunków,
w jakich yje Helena, i jej wyzna dochodzi do punktu
przeomowego, który pomylnie przechyla si na stron
Skrzetuskiego. Zachowanie si jednak Bohuna i obraz

jego, pdzcego przez step, a nadto nieufno do knia-

hini, budz w nas zaniepokojenie i ciekawo dalszego

rozwoju akcji miosnej, pod wpywem której zapomi-
namy o akcji drugiej, politycznej.

W rozbiorze na plan pierwszy wysun si opisy,

charakterystyka Bohuna, rozmowy, z których najbar-

dziej charakterystyczn bdzie kótnia kniahini ze Skrze-

tuskim, wreszcie efektowne zakoczenie rozdziau, a za-

razem grupy II.
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Pytania, uatwiajce rozbiór.

A) 1. Jakie byy losy ojca Heleny?
W jakim celu autor kreli t historj?
Jak rol odgrywaa kniahini?

Jak si wychowywali i jak yli modzi kniaziowie?

O ile charakteryzuje ich a) sposób ich ycia?
b) opis dworu?
c) stosunek do goci?

O ile ten opis rozszerza nasze wiadomoci o yciu
Ukrainy i to ycie charakteryzuje?

2. Czego si dowiadujemy z rozmowy kniahini zBo-
hunem?

Go nam ona wyjania? Go nam zapowiada?
3. Dlaczego Sienkiewicz charakteryzuje tak szcze-

góowo Bohuna?
Dlaczego dopiero teraz zajmuje si jego portretem

i opisem zewntrznym? (Jak da nam S. przed-

tem charakt.?).

Na jakie cechy zwraca przcdewszystkiem uwag?
W jakim zwizku pozostaje ta charakterystyka?

a) z akcj miosn?
b) z akcj polityczn?

Jak nas ta charakterystyka usposabia dla Bohuna?
Gd kogo syszelimy ju o planach królewskich?
Jaki obrót wziy te plany?

Jakie si zatem myli w nas budz?
4. W jakim celu autor wprowadza Wasyla ze wzgldu

a) na rozmow w scenie poprzedniej?

b) ze wzgldu na Helen?
Jak t scen odczu Skrzetuski?

5. O czem upewni si Skrzetuski podczas wieczerzy?

Jakie ta pewno wywoaa w nim zmiany?
Jak wyznanie oddziaao na Helen?
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Co wpyno na jej wyznanie?
Jak si zachowywa Bohun?
Jakie skutki mie moe ta scena dla Skrzetuskie-

go i akcji miosnej?
Jakie poznajemy nowe cechy charakteru Skrze-

tuskiego?

(O ile i jakie obyczaje pozwala nam ta scena po-

zna?)
6. O czem wiadczy wyznanie Skrzetuskiego przed

Longinusem?
O czem upewnio go przybycie Tatara?

Jak ono charakteryzuje Helen?
Jak mona jej krok wytumaczy?
Do jakich wniosków doszed Skrzetuski?

Czego si spodziewamy?
7. Co postanowi uczyni Skrzetuski? Dlaczego?

Jak si zachowywaa kniahini? (Przedstaw po-

szczególne fazy jej zachowania si). Dlaczego
tak postpowaa?
W jaki sposób przekona j Skrzetuski?

Dlaczego uv tvch rodków?
Dlaczego si zgodzi na warunki kniahini?

Jak ta scena o nim wiadczy?
Jakie stanowisko zaja Helena?
Do jakiego punktu dosza akcja miosna w tej

scenie?

5. Czego wyrazem jest ta scena?

Dlaczego Bohun wyjecha z Rozogów?
Co ta scena zapowiada?
Jakby mona najatwiej rozstrzygn wspóza-
wodnictwo?

Dlaczego Skrzetuski tego nie uczyni?
Rozwa wszelkie ewentualnoci takiego rozwiza-

nia ze wzgldu na zainteresowane osoby.

Metod, rozbiór »Ogniem i mieczem*.
(J



— 82 —

B) Kio bierze udzia w akcji miosnej? (Jakie znacze-
nie miaa wzmianka o Anusi Borzobohatej?
Gzem jest Bohun w stosunku do Skrzetuskiego?).

O ile si ona naprzód posuna?
Która z osób budzi w nas najywsze zaintereso-

wanie?
O czyje losy najbardziej si obawiamy?
O ile Sienkiewicz w tym rozdziale rozszerzy ga-

lerje osób, pod jakim wzgldem?
Scharakteryzuj Helen, Bohuna?
Jakich rodków uywa autor w tym rozdziale do

charakterystyki?

Jakie uczucia przedstawia?
Jakie cechy obyczajowe poznajemy w tym roz-

dziale?

Jak rol spenia opis obyczajów?
Jak rol i gdzie spenia kontrast i stopniowanie?
Jak rol odgrywa jzyk?
Jakie rónice zachodz pomidzy sposobem mó-
wienia Skrzetuskiego z Helen i kniahini?
(Rozpatrz w tym celu budow zda, sownictwo,
zwroty, rytm rozmów).

Zbierz inne przykady na dowód, e jzyk nasz

zaleny jest od uczucia.

Ujcie grupy II, jako caoci.

Czemu powicona jest akcja I grupy, czemu II

grupy?
Czemu zawdzicza swój zawizek akcja I i II

grupy?
Przedstaw ich zawikanie, rozwój ze szczególnem
uwzgldnieniem ich bohaterów.
W jakim stosunku pozostaje grupa II do I?

Dlaczego Sienkiewicz przerwa akcj grupy I?

Co przez to osign?
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Kto w obydwóch akcjach bierze udzia?

Jaki udzia bierze Skrzetuski w akcji politycznej,

jaki w miosnej?
Gdzie jest czynniejszy?

Go osiga Sienkiewicz przez wspóudzia Skrze-

tuskiego w obydwóch akcjach?

W jakim kierunku budzi si nasze zaciekawienie^

O której osobie we wszystkich rozdziaach wspo-

mina Sienkiewicz, cho jej nie wprowadza?

Zbierz wszystko, czegomy si dowiedzieli o ks

Jeremim.
Do jakich wniosków doprowadzi nas moe te

zajmowanie si ks. Jeremim?
Gzego si w dalszym cigu spodziewamy?

wiczenia:

Do wicze w mówieniu i pimiennych nadaje

si zwaszcza charakterystyki poszczególnych osób lul

osób z ycia z zastosowaniem rodków, uywanyc
przy charakteryzowaniu przez Sienkiewicza. rodki t<

stosowa mona zrazu pojedynczo, np. rozmowa, por

tret, kostjum, czyny jako rodki charakteryzujce i t. p

Drugim tematem, to opisy przyrody. Celem za pobu

dzenia fantazji mona wprowadzi takie tematy, jal

np. » Opisz scen po powrocie Bohuna do Rozogów
(po odjedzie Skrzetuskiego) albo »Helena pisze lis

do Skrzetuskiego«.

Z wykresów mona tu wprowadzi trudniejsza

ju nieco wykres akcji miosnej ze wzgldu a) na He
len, b) Skrzetuskiego, c) Bohuna; z rysunków: scen

spotkania Heleny ze Skrzetuskim, dworzec Kurcewi

czów, sylwet gonicego przez step Bohuna i t. p.

Jako uzupenienie lektury suy moe W. ozin
skiego: »ycie polskie w dawnych wiekach«.

6*



GRUPA III.

Rozdzia V. i VI. (t L).

Uwagi wstpne: Z rozdziau V przeczyta naley
w szkole ustpy, dotyczce ubniów, ycia na dworze
i charakterystyki ks. Jeremiego, z rozdziau VI tylko

wstpny opis, zapowiadajcy rebelj, reszt przezna-
czy na lektur w domu.

Cel rozbioru: Obydwa rozdziay odznaczaj si
podobn budow: daj szerokie to topograficzne, histo-

ryczne i obyczajowe, jednoczenie potrzebne do scha-
rakteryzowania ludzi i akcji politycznej, z któr przez

osob Skrzetuskiego zwizana jest i akcja miosna. O ile

zatem w I i II grupie akcje obydwie szy oddzielnie,

a jedynie chwilami zlekka si schodziy, tu zjawia si
tak czsto póniej w caej powieci stosowana metoda
równolegego, a nawet symetrycznego ukadu dwóch
akcyj, któr spaja posta bohatera. Na pierwszy plan
wysuwa si jednak posta ks. Jeremiego i wszechstron-
na jego charakterystyka, której w rozdziale VI przeciw-
stawiony jest obraz wrzenia na Ukrainie. Akcja poli-

tyczna, któr S. w rozdz. V czciowo wstrzymuje, by
na chwil czytelnika uspokoi i przez to potem tern

silniejszy wywrze efekt, wychodzi jednak czciowo
tylko poza granice bardzo szeroko nakrelonej ekspo-



— 85 —

zycji; autor raczej zapoznaje nas jeszcze z siami stron

obu. Akcja miosna, pena epizodów, wprowadzajcych
nowe dwugorzdne postaci, jak Anusi, Woodyjow-
skiego, Rzdziana (a z nim nowy rodzaj humoru), z da-

wnych Longinusa, posuwa si pomylnie naprzód szyb-

ko w przeciwiestwie do politycznej. Przynosi ona no-

we cechy do charakterystyki Skrzetuskiego i Heleny,

bliskich ju szczcia. Podjcie si jednak poselstwa

przez Skrzetuskiego w zestawieniu ze wstpnym opi-

sem oznak rebelji budzi nasze zaciekawienie i zaniepo-

kojenie.

Pytania, uatwiajce analiz:

Rozdzia V.

A) Jakim akcjom powicony jest rozdzia V?
Jak mona rozdz. V podzieli?

1. Czemu powicona jest cz I?

Przedstaw ycie i obyczaje, panujce w Lubniach?
Jakie wraenie sprawiay Lubnie?
Na co przedewszystkiem zwraca uwag ks. Je-

remi?

Jak ks. Jeremiego charakteryzuje wyprawa na
Sicz?

Jak ks. Jeremiego charakteryzuje pogrzeb Za-
krzewskiego?

Jakie zasugi pooy na Ukrainie?

Jakim by dla podwadnych, dla poddanych?
Jaki by sposób jego ycia?
Jaki wygld zewntrzny?
Jakie cechy charakteru?

Co dziki tym cechom osign?
Jak rol odgrywa na Ukrainie?

O czem wiadczy poselstwo wooskie?
Zestaw te cechy z poprzednio poznanemj?
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O ile s suszne sowa Sienkiewicza: »By to

zreszt na swojem Zadnieprzu król prawdzi-
wy*?

Jaki by jego stosunek do wypadków politycznych,

które poznalimy w poprzednich rozdziaach?
Na czem ks. Jeremi opiera swe sdy?
Czy susznie?

Dlaczego?

2. Jakie postaci wystpuj w tym rozdziale oprócz

ks. Jeremiego?
Go cechowao ycie rycerzy w Lubniach poza
sprawami wojskowemi?

Kto by celem wzdycha?
Skd j ju znamy? •

Kto uleg jej czarowi?

Jak si kady z nich zachowywa?
O ile to zachowanie zgodne jest z charakterem
poszczególnych postaci?

Jak si wobec niej zachowywa Skrzetuski? Dla-
czego?

Gdzie i w czem Skrzetuski szuka pociechy?

Jakie go obawy niepokoiy?
Go go uspokoio?
Na czem polegaa pomylno wieci, jakie przy-

wióz Rzdzian z Rozóg?
Go si stao z Bohunem?
O ile sposób zdawania sprawy przez Rzdziana
wpywa na dobre usposobienie Skrzetuskiego?

O ile ta scena rozszerza charakterystyk Skrzetu-

skiego, Heleny?
Na czem polega humor postaci Rzdziana?
Co go jeszcze cechuje?

Jakie jeszcze wieci przywióz Rzdzian?
W jakim stosunku pozostaj one do sdów ks.

Jeremiego o Chmielnickim?
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Dlaczego si Skrzetuski temi sprawami ywiej nie

zainteresowa?

B) Jak si rozwina dotd akcja polityczna?

Czego si spodziewamy?
Co w nas podtrzymuje zaniepokojenie?

O ile to zaniepokojenie podtrzymuje rozmowa
Skrzetuskiego z Podbipit?

Jak si rozwija akcja miosna?
Czego si spodziewamy w dalszym cigu?
W jakim stosunku pozostaje akcja miosna do po-

litycznej?

Jakie sceny oprócz tych opisa Sienkiewicz?

Co chcia przez nie osign?
Opisz ycie na dworach XVII w.

Scharakteryzuj szlacht XVII w.

Jaki jeszcze cel maj poszczególne sceny?

Które z nich raduj?
rozczulaj?
rozmieszaj?
niepokoj?

Jakich rodków uywa Sienkiewicz, by w nas te

uczucia obudzi?
Porównaj humor Zagoby i Rzdziana.
Jakie daty szczegóowe odnonie do czasu podaje

Sienkiewicz w tym rozdziale?

Ile zatem czasu mino od rozpoczcia akcji?

Jakiego moemy spodziewa si dalszego cigu
akcji na podstawie tego obliczenia, opierajc si
na a) rozmowie Skrzetuskiego z Podbipit?

b) relacji Rzdziana?

Rozdzia VI.

A. Której akcji powicony jest gównie rozdz. VI?

Co si dziao na Ukrainie i Zadnieprzu?
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Jak si przejawia niepokój?

Kto rozsiewa wieci?
Jak si zachowywali kozacy?
Co czynili starostowie?

Które z tych wieci wydaj si nam prawdziwe?
O ile na sd nasz wpyn mog wiadomoci z po-
przednich rozdziaów?

Dlaczego Sienkiewicz przytacza rozmaite pogoski?
Jak te wieci wpyny na ksicia Jeremiego?
Dlaczego ksi Jeremi nie ufa hetmanom?
Co ju nam przedtem o hetmanach powiedzia?
Co postanowi uczyni?
Kogo chcia wysa na Sicz?

Dlaczego Skrzetuski prosi o powierzenie mu po-
selstwa?

Jakie zatem akcje wie z sob Sienkiewicz?

W jakim kierunku budzi nasze zaniepokojenie?

Które osoby obejmuje to nasze zaniepokojenie?

B. Jakie akcje rozwija Sienkiewicz w tym rozdziale?

Z któr akcj w zwizku pozostaje wstpny opis?

Jaki opis z poprzednich rozdziaów nam on przy-

pomina?
W czem jest podobny, czem si róni?
Co nam dawa opis Ukrainy w I rozdziale, co

w tym?
Który z opisów bardziej nas niepokoi?

Zebranie grupy III, jako caoci.

Co nam nowego przyniosa grupa III?

Czyj spraw gównie zajmowa si Sienkiewicz

w I grupie, czyj w II, czyj w III grupie?

W jakim stosunku pozostaj te sprawy do siebie?

Która z nich wysuwa si na plan pierwszy?

Która jest podrzdna, która nadrzdna?
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Dlaczego? Czego ona dotyczy?

Jakby nazwa poszczególne akcje?

Uó w szereg osoby, które wystpuj w tycfe

akcjach.

Które z nich wysuwaj si na plan pierwszy?

Jak nazywamy w powieci osoby, które kieruj
akcj?

Kogo moemy nazwa bohaterem akcji polity-

cznej? kogo miosnej?
Ilu mamy zatem bohaterów?
Do jakiej narodowoci oni nale?
Go ich jeszcze dzieli prócz narodowoci?
W jakim stosunku pozostaj oni do siebie?

Kogo nazywamy rywalem?
Na jakiej zasadzie zestawieni s bohaterowie i ry-

wale?
Jak rol odgrywa kontrast w zestawieniu akcyj?

Na jakiej zasadzie uoone s inne postaci?

Scharakteryzuj poszczególne typy.

Scharakteryzuj wiat polski, kozacki.

Który obóz wyej stoi i dlaczego?

Jakie ujemne cechy Polakówr przedstawia Sien-

kiewicz?

Jak rol mog te wady odegra w akcji?

wiczenia:

Oprócz charakterystyki osób, w których trzeba

uwzgldni i pierwiastek humoru, mona wprowadzi
charakterystyk grup, zwyczajów, przyrody, przyczem
mona uwzgldni przyrod jako to, charakterystyk,
nastrój. Spróbowa te mona wicze ujtych w form
dialogu, celem odtworzenia pewnego stanu psychi-

cznego.

Z wykresów wprowadzi naley wykres akcji po-
litycznej i miosnej, nie zaniedbujc wykresów rozpo-
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cztych. Osobno prowadzi naley wykres ks. Jeremie-
go. Wogóle przy wykresach pamita naley, e akcja

ks. Jeremiego nie jest identyczn z akcj polityczn,

podobnie Chmielnickiego, jak równie akcja miosna
nie jest tern samem, co akcja Skrzetuskiego, w którego

postaci schodz si obydwie akcje i da musz pewn
wypadkow. Jako temat do rysunków mona zada za-

mek w Lubniach.



GRUPA IV.

Rozdzia VII.

Uwagi wstpne: Kwestja czytania w szkole rozdz.

^11 zaley od poziomu moralnego klasy. Sdz jednak,

e odczytanie w klasie i analiza powana rozdziau usu-

lie te wszystkie niebezpieczestwa, jakieby wywoa
nogo komentowanie poktne tych penych soca, ra-

loci a przytem czystych scen mioci.

Cel rozbioru.

Rozdzia VII powicony w caoci akcji miosnej,
bo — celowa zreszt — wzmianka o niebezpiecze-
stwach, jakie gro Skrzetuskiemu, ginie wród ogól-

nego upojenia miosnego, na które skadaj si nie-

tylko rumiece, wyznania, wspomnienia, zapewnienia,

komplimenty, przekomarzania, niepokoje, arty, wróby,
uciski i causy, ale i opis przyrody, tworzc to tak

dla pieszcego do Heleny Skrzetuskiego, jak i w sce-

nie rozmowy Skrzetuskiego z Helen. Sowem wszyst-

kie rodki artystyczne, jak przenonie, porównania, wra-
enia wzrokowe, przestrzeni, suchowe, momenty ru-

chu, wykrzykniki, bogactwo wrae, tsknota w zwiz-
ku z uczuciem bezmiaru i t. p., w których i jzyk y-
wy bierze udzia, skupi Sienkiewicz, by da peen po-

gody obrazek sielanki miosnej i w ten sposób akcje
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posun prawie ku kocowi. Ten obrazek rodzajowy,
który dugo zachowamy w pamici, bdzie przyczyn
tern gbszych dla czytelnika niepokojów i trwogi o lo-

sy Skrzetuskiego. Rozbiór te cechy wszystkie musi wy-
doby.

Pytania, uatwiajce rozbiór.

1. W jakim czasie odbywa si akcja VII rozdz.?

Co autor opisuje na wstpie?
Jak wyglda step?

Jakie ycie na nim panowao?
W czem ten opis zgodny, w czem róny od po-
przednich opisów stepu?

Jaki nastrój wywouje ten opis?

W jakim nastroju znajdowa si Skrzetuski?

Jak si jego stan duchowy przejawia?
W jakim stosunku pozostaje opis stepu do stanu

duchowego Skrzetuskiego?

2. Jak si Skrzetuski zachowuje wobec kniahini?

Jak wobec Heleny?
Jak si przejawia mio Heleny i Skrzetuskiego?

Jak rol w tej scenie odgrywa soce?
Go wnosi do tej sceny opis sadu?
Jaki nastrój wytwarza ta scena?

Dlaczego tego nastroju nie psuje kniahini?

Jak Gzechy wzmaga ten nastrój?

O ile do tego nastroju przygotowa nas opis stepu?

Jakby nazwa taki pogodny obrazek na tle wsi?

Za jakich ludzi uwaaj siebie Helena i Skrze-

tuski?

O ile suszne jest to ich mniemanie?
O czem zapomnieli, co lekcewa?
Jak Sienkiewicz uspokoi wszelkie nasze obawy?
Jak si zatem rozwina akcja miosn?
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3. Zanalizuj rodki, przy pomocy których osiga
Sienkiewicz plastyk w opisie stepu?

Gzy mona opis stepu przedstawi jako obraz?

Dlaczego nie? Ileby musiao by obrazów?
Jaka jest zatem rónica midzy opisem a obrazem?
Porównaj sposób mówienia Skrzetuskiego z knia-

hini i z Helen?
Jakie s rónice?
Z czego wynika ta rónica?
Porównaj rodki jzykowe, jakich uywa Sien-

kiewicz przy opiesie grozy i radoci.

Scharakteryzuj Helen, kniahini.

wiczenia: Na tle tego ustpu mona przeprowa-
Izi wiczenia na temat: obrazek w socu lub na tle

:ycia uczniów obrazki, pene pogody, wesela, radoci,

zczcia, i objani prawo kompozycyjne zgodnoci.
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Rozdzia VIII— XV.

Uwagi wstpne: Poniewa uczniowie ju si wo-
yli w lektur powieci, mona zatem coraz wicej zada-
wa do samodzielnej pracy domowej. I tak rozdz. VIII
mona zupenie w szkole nie czyta, podobnie IX, zato

rozdzia X naley przeczyta w caoci, gdy spotykamy
si w nim z pierwszym obrazem walki-potyczki, z rozdz.

XI opis Hassan Baszy, opis mierci Tatarczuka i Bara-
basza, wreszcie przybycie Skrzetuskiego a do uwol-
nienia go przez Tuhajbeja, z rozdz. XII rozmow
Chmielnickiego ze Skrzetuskim, rozdz. XIII tylko w do-
mu, z rozdz. XIV opis bitwy z Niemcami, z rozdz. XV
opis bitwy nad ótemi Wodami i pod Krut Bak.

Cel rozbioru: Po sielance miosnej, któr dopro
wadzii Sienkiewicz do najwyszego stopnia napicia
przechodzi autor do akcji politycznej, która wzrusz
nas i niepokoi tak ze wzgldu na osob Skrzetuskiego

wystpujcego czynnie w rozdz. VIII, IX, X i czciowi
XI i ze wzgldu na los Rzeczypospolitej, zagroone
przez zdrad Krzeczowskiego, klsk nad ótemi Wo
darni i pod Krut Bak. Skrzetuski w tych wypadkac
czynnego udziau ju nie bierze, ale wyrasta do stano

wiska reprezentanta Rzeczypospolitej, speniajc jedn
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czenie ze stanowiska kompozycyjnego orodek obser-

wacji, przez co akcja oddziaywa na czytelnika bardziej

bezporednio i suggestywnie.

Z tego punktu patrzenia wychodzc, autor zwolna
zalenie od Skrzetuskiego rozwija to, rozszerzajc je

coraz bardziej, dajc coraz to nowe obrazy stepu, oko-

lic naddnieprzaskich, Dniepru, Kudaku, podobnie
zwolna, coraz bardziej podniecajc nasze zaciekawie-

nie, rozwija obrazy wzrastajcej rebelji, posugujc si
czy to rozmowami czy opisami, by wreszcie po tern

przygotowaniu da ywy, peen okropnoci obraz obozu
Chmielnickiego. Od tej chwili mona ju byo usun
na drugi plan Skrzetuskiego, bo bohaterem tragedji

staje si Rzeczpospolita, a na plan pierwszy wysuwa
si wroga dziaalno rywala politycznego.

Równie na zasadzie stopniowania oparte s obra-

zy bitew: zrazu potyczka Skrzetuskiego z Tatarami, po-

tem ju o wikszych rozmiarach walka z Niemcami
Wernera, wreszcie rozlegy a przejrzysty obraz bitwy
nad ótemi Wodami. Ju w tern widzimy rozmaito
ogromn w traktowaniu bitew, a o poczuciu artysty-

cznem autora wiadczy najsilniej sposób opisu bitwy
pod Korsuniem: nie widzimy jej samej, ale oceniamy
po skutkach, po ruchu w miecie, po wraeniach mie-
szkaców, po przeyciach Skrzetuskiego. Bo uczuciowej

wartoci tym bitwom, z wyjtkiem pokonania Wernera,
nadaje wanie posta Skrzetuskiego, jako czynnego
uczestnika lub wspóczujcego obserwatora. Takie za
stanowisko uatwia te autorowi ustalenie punktu
ocznego przy opisie.

Stopniowanie, poczone z zaciekawieniem, widzi-

my te w traktowaniu postaci Chmielnickiego czy Krze-
czowskiego, których zwolna poznajemy wszechstronnie.

Do najsilniejszych scen zaliczy tu naley wystpienie
Chmielnickiego na naradzie starszych, gdzie poznajemy
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ca jego potg i sabo, której obraz pogbia jeszcze

bardziej rozmowa ze Skrzetuskim. Równie coraz pe-
niej przedstawia nam si posta Skrzetuskiego, który

urasta do wielkoci przedstawiciela Rzeczypospolitej

i staje si sumieniem dla Chmielnickiego. W cha-
rakterystyce za osób nie ogranicza si Sienkiewicz do
cech zewntrznych, ale daje nam te pozna tre we-
wntrzn, wiat uczu, myli i pragnie poszczegól-

nych osób. Z poród drugoplanowych postaci obok Za-
wilichowskiego, Grodzickiego i Rzdziana, silniej za-

rysowuje si posta Zagoby, ale jeszcze o niezdecydo-
wanym charakterze.

Obok postaci poszczególnych grupa ta wprowadza
na szerok skal sceny zbiorowe, odtworzone z wielk
plastyk; pomijajc opisy w ruchu, widzimy masy pod-
czas narady i w bitwach. Na tle tych scen zbiorowych
odtworzy moemy z atwoci szereg ówczesnych ry-

sów obyczajowych.
Przyroda odgrywa nietylko rol ta czy informacji

topograficznej, ale, cile zwizana z akcj, przygoto-

wuje j, tumaczy, wytwarza nastrój, zjawiska za
wietlne uatwiaj autorowi zachowanie realizmu obra-

zów. Równie czsto posuguje si autor wraeniami su-
chowemi, momentami ruchu, mnogoci.

Obok stopniowania stale, niemal bez przerwy po-

suguje si Sienkiewicz kontrastem, czy to przeciwsta-

wiajc osoby np. Ghmielnicki-Skrzetuski, czy to grupy
np. Kozacy-Polacy, albo prawem zgodnoci, gromadzc
zwaszcza w opisie grozy wszystkie moliwe rodki.

W caem za opowiadaniu gówn rol odgrywa
jzyk, przystosowujc si pod wzgldem sownictwa
i obrazowoci czy suggestjonowania uczu, wrae
i t. d. do opisów przyrody, obrazów grozy i niepokoju,

ruchu i zgieku bitew czy te wewntrznych stanów.

Cao grupy daje zwart, pen napicia i ruchu
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kompozycj, jest pierwszym aktem dziaania rywala
politycznego, do rozdziau XI ma charakter jeszcze eks-

pozycji, poczem zaczyna si ju akcja w caej peni.

O akcji miosnej napomyka Sienkiewicz tylko przy-

godnie, by w czytelniku utrzyma napicie i wywoa
równolege do akcji politycznej zaniepokojenie.

Pytania, uatwiajce rozbiór.

Rozdzia VIII.

A. 1. O czem dowiedzia si Skrzetuski w Gzehryniu?

Jakie oznaki dowodziy zbliania si rebelji?

Jak si zachowywa Chmielnicki?

Co w nas wywouj te wieci?
Jak si wobec tych wieci zachowa Skrzetuski?

Dlaczego?

Jak to o nim wiadczy?
2. Dlaczego Skrzetuski zaprosi do siebie Zagob?

Czego si od niego dowiedzia?
3. Jakich czasów dotycz wspomnienia Zawili-

chowskiego?
Co te wspomnienia uwydatniaj?
Co zapowiadaj?
W jakim zwizku z t zapowiedzi pozostaje opis

przyrody?

W jakim zwizku pozostaj myli Skrzetuskiego?

B. Jakie akcje rozwijaj si w VIII rozdziale?

Która z nich przewaa?
Jak si wi z sob?
O ile s z ni zwizane wszystkie osoby, wyst-
pujce w tym rozdziale?

Jakich rodków uywa Sienkiewicz, aby wywoa
w nas zaniepokojenie?

Metod, rozbiór >Ogniem i mieczem«. 7
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Gdzie zgodnoci, a gdzie stopniowania?
W jakim celu wprowadza Sienkiewicz scen z Za-
gob?

Jak to wpywa na budow rozdziau?
Jak oddziaywa na nas?

Co si skada na komizm postaci Zagoby?
Jakie poznajemy nowe cechy jego charakteru?
Scharakteryzuj inne postaci i zbadaj, czy s od-
tworzone zgodnie z poprzednio poznanemi ce-

chami?
Jak rol spenia przyroda?
Gdzie przedtem przyroda speniaa tak sam
rol?

Które rozdziay koczy Sienkiewicz podobnie?
Co przez to osiga?

Rozdzia IX.

A. Czego si dowiadujemy o przyrodzie naddnie-
przaskiej?

Czego o yciu ludzi?

Czego o wzrocie rebelji?

Jak now posta poznajemy?
Scharakteryzuj Grodzickiego.

O ile rozmowa z nim posuwa naprzód akcj poli-

tyczn? •

Jakie obawy budzi w nas ta rozmowa?
Jakie obawy drczyy Skrzetuskiego?

W jakim celu wysa Rzdziana?
Jak ta scena wpywa na nasze zaniepokojenie?

Czego si spodziewamy?

B. Do czego suy Sienkiewiczowi opis na wstpie?
Pod jakim wzgldem budzi on w nas zaniepoko-

jenie?
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Jakich jeszcze rodków uywa Sienkiewicz, celem
zaniepokojenia nas?.

O ile Sienkiewicz rozszerza charakterystyk Skrze-

tuskiego?

Jakich rodków uywa do scharakteryzowania go?

Kogo mu przeciwstawia?

Co chce Sienkiewicz osign przez zestawienie

Skrzetuskiego z Grodzickim?
Przez przeciwstawienie Skrzetuskiemu Rzdziana?
Czem si dla nas staje Skrzetuski?

Dlaczego moemy go nazwa bohaterem?

Rozdzia X.

1. Czego opis mamy na wstpie?
Czem si ten opis róni od poprzedniego opisu

Dniepru? .

Wska rodki, jakich uywa Sienkiewicz, by
przedstawi groz Nienasytca.

Wypisz odpowiednie wyrazy, przenonie, poró-

wnania, przedstaw wierzenia i zabobony, egza-

min na towarzysza siczowego.

Dlaczego Sienkiewicz nie opisuje ludzi?

Jakiej akcji spodziewamy si po tern wyludnie-
niu i cisz\ 9

Gdzie si ju Skrzetuski znajduje?

Co si jednak stao?
Jak przeszkod spotkali w drodze?

Jak doszo do starcia?

Uó plan opisu potyczki *).

Narysuj plan bitwy.

Czy starcie to byo nieuniknione i dlaczego?

) Niespodziane najcie, wymiana zda, kótnia, atak,

pomoc dla wroga, próba zajcia lepszego stanowiska, od-
parcie ataku, nowy atak, obrona, podstpny atak, nowy atak,

zwycistwo wroga.

r
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Kto si wysun na plan pierwszy walki?

Jak rol odegra Skreetuski?

Jak si zachowali Semenowie?
Jak przeciwnicy? Opisz sposoby ich walki.

Jak wpywaj na opis i przebieg walki zjawiska
wietlne?

Czem si róni opis walki wT nocv, o wicie, za

dnia?

Jak te zjawiska wpywaj na przebieg i wynik
potyczki?

Jak wpywaj na opis zjawiska gosowe?
Go jeszcze powiksza nasze zaniepokojenie?

(Jak rol odgrywa liczba ludzi, okolicznoci,

chwilowe powodzenie?)
Co si stao ze Skrzetuskim?
Czego si moemy spodziewa w dalszym cigu?
Jakiego zwizku dopatrywa si moemy midzy
opisem Nienasytca a opisem walki?

Jakich nowych ludzi poznajemy?
Jakie ich zwyczaje?
.Na czem polega a) jedno akcji w tym rozdziale?

b) jedno uczucia?

Rozdzia XI.

1. Dokd si akcja przenosi?

Jakich nowych ludzi poznajemy?
Co nam wyjania rozmowa Tatarczuka z Kanta-
rzejem w stosunku do przeszych wypadków?

Co nowego wprowadza, co zapowiada?
2. Narysuj plan przedmiecia Hassan Basza.

Opisz przedmiecie.
Opisz majdan, narysuj plan majdanu.
O ile te opisy charakteryzuj Kozaków?
Jakie uczucia budz w nas te opisy?

Jak na te uczucia wpywaj zjawiska wietlne?
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3. Jak wygldaa izba radna?
Co moemy wnioskowa z zachowania si poszcze-

gólnych osób?

4. Kto wszed do izby radnej?

Czego si dowiadujemy o Chmielnickim?
O ile ta charakterystyka zgodna jest z rysami
przedtem poznanemi?

Jakie nowe cechy Sienkiewicz wprowadza?
Kto to by Tuhaj-bej?
W jakim stosunku pozostawa Chmielnicki do

niego?

Jak ten stosunek wiadczy o Chmielnickim?
Jak si zachowywao »towarzystwo«?
Jak je to zachowanie charakteryzuje?

5. Uó plan narady.

O czem mówi Chmielnicki w zagajeniu obrad?
Jak charakteryzuje przyczj-ny rebelji?

Jak charakteryzuje listy?

O ile ta charakterystyka odpowiada prawdzie?
Do czego Chmielnicki przygotowuje towarzystwo?
Jaki jest jego stosunek do towarzystwa?
Jak osdzi koszowego i dlaczego?

Jak osdzi Tatarczuka i Barabasza?

O ile suszne s zarzuty Chmielnickiego?
Dlaczego tak postpi?
O ile na postpowanie jego wpyny

a) wzgldy osobiste?

b) wzgld na towarzystwo?
Jak towarzystwo postpio ze »zdrajcami«?
Jak to postpowanie wiadcz}' o towarzystwie?
Jakie uczucia wzbudza w nas Sienkiewicz przez

opis narad?

O ile zjawiska wietlne potguj te uczucia?

Jaki sd moemy wyda o Kozakach?
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6. Dlaczego i w jakim celu przyprowadzono Skrze-

tuskiego na obrady starszych?

Jak wyglda! Skrzetuski?

Jak si zachowa?
Dlaczego Chmielnicki go ocali? W jaki sposób?
Jak ocalenie Skrzetuskiego charakteryzuje

a) Chmielnickiego?
b) towarzystwo?
c) Tuhajbeja?

7. Kto przerwa obrady? Co wywouje przybycie
Czehryca?

Dlaczego przybycie Czehryca wpywa na przy-

pieszenie kroków wojennych?
Jakim zmianom ulegaj stosunki na Siczy?

Czem si staje Chmielnicki?

Jakie to moe mie skutki?

B. Jaka akcja rozwija si w tym rozdziale?

O ile posuwa si naprzód?
Co osign Chmielnicki przez narad starszych?

Jak go narada charakteryzuje?

Jakie moemy wnioski wycign o dalszych jego

krokach ze wzgldu na stosunek jego

a) do towarzystwa?
b) do Tuhajbeja?

Jak si zachowywali Kozacy
a) w stosunku do towarzyszy swoich?

b) w stosunku do przeoonych?
c) do Chmielnickiego?
d) do Tuhajbeja?

Jak to zachowanie si ich charakteryzuje?

Czego si moemy po nich spodziewa w czasie

wojny?
Czego wyrazem jest cay rozdzia XI?
Jakie rodki wywouj w nas uczucie grozy?
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Jak rol pod tym wzgldem odgrywaj postaci

a) pierwszoplanowe?
b) drugoplanowe?
c) tum?
d) wraenia wzrokowe i suchowe?
e) moment ruchu i mnogoci?
f) kontrast?

Jaki wniosek moemy wycign ze wzgldu na

kontrast w stosunku do Kozaków i Polaków?
Czyje myli wypowiada Skrzetuski?

Go zapowiada?
Gzem jest zatem dla akcji politycznej rozdz. XI?

Rozdzia XII.

A. 1. Dlaczego Chmielnicki wykupi Skrzetuskiego?

Jak ta scena wiadczy o udziale Tatarów w woj-
nie przeciw Polsce?

2. Pod jakiemi warunkami chcia Chmielnicki zwol-

ni Skrzetuskiego?

Dlaczego?

Dlaczego Skrzetuski odmówi?
Czego z rozmowy dowiadujemy si o dotychcza-

sowej dziaalnoci Chmielnickiego?

Czego o jego planach?

Jak Chmielnicki usprawiedliwia swoje postpo-
wanie?

Przypomnij, czego si dowiedzia o istotnych

przyczynach buntu Chmielnickiego.

Oce suszno wywodów Chmielnickiego.

Jak dziaalno jego osdza Skrzetuski?

Jakie zarzuty czyni Kozakom, jakie Chmiel-
nickiemu?

O ile sad Skrzetuskiego odpowiada znanym nam
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wiadomociom, dotyczcym dziaalnoci Chmiel-
nickiego i Kozaków?

O ile je rozszerza?

Po czyjej stronie jest suszno?
Co moemy sdzi o tern z zachowania si Chmiel-

nickiego?

B. O czem wiadczy jego zewntrzne zachowanie si?
Jak rol graj wykrzykniki i p}tania w roz-

mowie?
Jak niedomówienia?
Jak przemawia Skrzetuski? Dlaczego?
Co charakteryzuje jego przemówienie ze stano-

wiska skadni i stylu?

Czem si róni wewntrzne ycie Skrzetuskiego

i Chmielnickiego?
Który z nich zachowuje si spokojniej i dlaczego?

Wyka, gdzie najsilniej wpywa uczucie na spo-

sób mówienia i postpowania Chmielnickiego
i Skrzetuskiego?

Jak si przejawia kontrast i w jakim celu?

O ile za kontrast uwaa moemy kocowa mo-
dlitw Skrzetuskiego?

Jakiego jeszcze rodka uy Sienkiewicz?

Jakie znaczenie ma w tym rozdziale stopniowanie?
Cze,n jest dla akcji politycznej rozdz. XII?
Do czego jest on potrzebny?
Przedstaw cele i argumenty Kozaków i Polaków,

które skadaj si na przyczyny wojny,
Jakie uczucia budzi w nas ten rozdzia?

Pod jakim wzgldem budzi nasze zainteresowanie?

Rozdzia XIII.

Czego opis mamy na wstpie?
Jak ten opis dziaa na nasz wzrok, jak na such?
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Jaki nastrój wytwarza i dziki czemu?
Kto si wysuwa na plan pierwszy w tym opisie?

Czem jest w stosunku do Chmielnickiego ten

obraz?

Z czem nas ten opis zaznajamia?

Jak si przedstawiay siy polskie?

Jaki plan mia Potocki?

Jakie plany mia Chmielnicki?

Skd zna on plany Polaków?
Jak si zatem sprawdzaj przewidywania Chmiel-

nickiego?

Jakie przypuszczenia budz si w nas na podsta-

wie wraenia, jakie wywaro na Chmielnickim
nazwisko Krzeczowskiego?

Jak to wraenie wpyno na dalsze plany Chmiel-
nickiego?

Dlaczego min Kudak?
Dlaczego Grodzicki ostrzeliwa armj Chmiel-

nickiego?

Jak to o nim wiadczy?
Czego si spodziewamy?
O ile te przypuszczenia popiera Zachar?

W jakim zwizku z t akcj pozostaj majacze-

nia Skrzetuskiego?

Jakiej one jeszcze akcji dotycz?
Czego si moemy domyla o losach Heleny?

Jakie przypuszczenia wywouje w nas ta

wzmianka?
O ile opis nocy w drugiej czci rozdziau pozo-

staje w zwizku z akcj?

B, Jak rol odkrywa w tym rozdziale prawo zgo-

dnoci, jak prawo kontrastu?

Jak ten rozdzia charakteryzuje

a) Kozaków?
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b) Chmielnickiego?
c) Skrzetuskiego?

O ile rozdzia ten posuwa akcj naprzód?
Czem si róni ten rozdzia od poprzednich?

Jak ten popiech dziaa na nas?

Jakie uczucia budzi?

R o z dz

i

a XIV.

A. 1. Dokd si akcja przenosi?

Co ju wiemy o wojskach wysanych Dnieprem?
Dlaczego je hetman wysa?
Kto to by Krzeczowski?
Jaka bya jego przeszo, nadzieje, zamiary, za-

wody?
Jak si zachowa wobec strzaów z Kudaku?
Co nas w nim niepokoi? Dlaczego?
Jak na ten niepokój wpywaj wiadomoci o nim

z rozdz. XIII?

Do jakiego doszed ostatecznie wniosku?
Jaki plan powzi?

2. Dlaczego si uda do Chmielnickiego?
Co postanowi?
Jakie argumenty mogy go przekona?
Dlaczego Sienkiewicz nie podaje tej rozmowy?
Jak wiadomo o zdradzie przyjli

a) wodzowie? co si stao z Barabaszem?
b) zaporocy?

Jak Niemcy?
Jak starano si pozyska Niemców?
Jak si zachowa Flik? Jak z nim postpiono?
Kto stan w obronie honoru regimentu?
Jakie zaj stanowisko? Jak to o nim wiadczy?
Jak si bronili Niemcy, jak walczyli Kozacy?
Qce warto moraln stanowiska Niemców.
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B. Na czem si walka skoczya?
Porównaj opis walki z potyczk na Chortycy.

Jakie znaczenie ma ta bitwa ze stanowiska kon-
trastu?

Kogo i jak charakteryzuje?

Jakie znaczenie miaa zdrada Krzeczowskiego dla

Chmielnickiego?

O ile ten rozdzia posuwa naprzód akcj poli-

tyczn?
Go zapowiada?
Go nas niepokoi?

f
^

Rozdzia XV.

A. 1. Na czem opiera nadzieje zwycistwa Skrzetuski?

W jakim stosunku pozostaway te nadzieje do
rzeczywistoci?

Jak si przedstawiay siy polskie?

2. Kiedy si odbya walka?
W jakich warunkach?
Jak oceni szanse obu stron Skrzetuski?

Uó plan bitwy x
).

Jaki przebieg miaa walka pierwszego dnia?

Jak wpywa na walk stan pogody?
Z czyjego stanowiska opisuje Sienkiewicz walk?
Co przez to osiga czytelnik

a) ze wzgldu na plastyk obrazu?

b) ze wzgldu na ocen uczuciow?
3. Jak si zachowywa po bitwie Chmielnicki?

Jakie snu plany?

Na co liczy?

Jakie myli napeniay dusz Skrzetuskiego?

4. Uó plan bitwy drugiego dnia,

x
) Harce pod ogniem '

f z af, szykowanie si wojsk,
walka lunych oddziaów, atak husarji, posiki, zwycistwo
Polaków.
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Jaki by jej przebieg?

Gzem si rónia ta bitwa od poprzedniej?

Jakie byy przyczyny klski?
Jakie wnioski wycign moemy z zachowania
si Skrzetuskiego?

5. Na czem opiera sw wiar w zwycistwo Czar-
niecki?

O ile te nadzieje potwierdza postpowanie Chmiel-
nickiego po bitwie?

Dlaczego si pieszy?
W czem znajdowa pomoc?
Gdzie si spotka z oporem?

6. W jaki sposób dowiadujemy si o przebiegu i wy-
niku bitwy pod Krut Bak?

Co nam opisuje Sienkiewicz zamiast bitwy?
Z czyjego stanowiska?
Jak si zachowuje tum?
Jaki przebieg miaa bitwa z pocztku?
Po czem poznajemy zwycistwo Polaków?
Jak si zachowa Skrzetuski?

Jaki byl dalszy przebieg bitwy?
Po czem poznajemy, e Polacy ponieli klsk?
Jak si zachowa Skrzetuski wobec nowej klski?
O ile zachowanie si jego charakteryzuje wielko
klski?

B. O ile ten rozdzia posuwa naprzód akcj poli-

tyczn?
Go zapowiada?
W jakim kierunku budzi nasze zaniepokojenie?
Zbadaj na podstawie dotychczasowych wiadomo-

ci, czy sytuacja Polski ju jest bez wyjcia, czy

te nie i dlaczego?

Dlaczego Sienkiewicz obydwie bitwy przedstawi
ze stanowiska Skrzetuskiego?
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Dlaczego nie opisuje drugiej bitwy dokadnie?
Jakie znaczenie w tym opisie klski ma zakocz*

nie rozdziau?
Gdzie zauway moemy w tym rozdziale prawo
kontrastu?

Dlaczego budzi w nas co chwila nadziej zwy-
cistwa?

Zbadaj przenonie i porównania, zastosowane

przez Sienkiewicza w opisie bitew i oce ich

warto ze wzgldu na oddziaywanie
a) na wzrok,

b) such,
c) wraenie ruchu,

d) plastyk obrazu.

Zbadaj, czy i o ile ukad sów, rytm i budowa
zda w opisie bitew odpowiada charakterowi

walki?

Na czem polega rónica w opisie I i II bitwy?

Jak rol odegra w nich a) tum?
b) jednostki?

c) przyroda?

Zebranie grupy V, jako caoci.

Jakiej akcji powicona jest grupa V?
Jak si rozwija akcja polityczna?

Jakie byy przyczyny rebelji?

Co si zoyo na jej wzrost?

Jak rol odegra Chmielnicki?

Jak si zachowywali Polacy? Dlaczego?

Jakie bdy popenili?

Czemu zawdzicza Chmielnicki swoje zwycistwa?
Scharakteryzuj Chmielnickiego.

Kogo moemy w grupie V uwaa za bohatera?

Jak rol spenia Skrzetuski?

Co reprezentowa?
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Scharakteryzuj Skrzetuskiego.

Kogo w grupie V z postaci pierwszoplanowych
Sienkiewicz pomin?

Jak moemy sobie to pominicie wytumaczy
i czego moemy si w dalszym cigu spodzie-

wa?
Ile bitew opisuje Sienkiewicz w grupie V?
Omów ich podobiestwa i rónice.

O ile do obrazów tych bitew zastosowa mona
prawo stopniowania?

Jak rol odgrywaj w nich jednostki, jak tum?
Kto przewaa i dlaczego?

Jak obrazy bitew charakteryzuj Polaków, Koza-
ków, Tatarów, Niemców, wojsko i wodzów?

O ile uzupeniaj poprzednio poznane ich cechy?
Dlaczego Sienkiewicz nie zawsze jednakowo opi-

suje bitwy?

Od kogo uzalenia poszczególne opisy?

Co przez to osiga?
Xa czem polega jasno obrazów?
W jaki sposób obraz bitwy budzi w nas zacieka-

wienie?

Jakie uczucia w nas budzi?

Czego i czyj los zwizany jest z losami bitw?

O kogo i o co si niepokoimy?
Co to jest i na czem polega jedno kompozycyjna
w »Ogniem i mieczem«?

O ile kontrast, zgodno, stopniowanie wpywaj
na wzmocnienie kompozycji?

Jak rol odgrywa przyroda?

wiczenia:

Rozmowa Chmielnickiego z Krzeczowskim.
Opis bitwy pod Krut Bak.
Opowiadanie Polaka, Kozaka lub Tatara o bitwie.
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Opowiadanie wzitego w jasyr chopa.
Król dowiaduje si o bitwie.

Opisz sposoby walki i zwyczaje wojenne Polaków,
Kozaków, Tatarów.

W dworze polskim na Zadnieprzu. (Wedug za-

sady kontrastu lub stopniowania).

Jak dotychczasowy przebieg rebelji charaktery-

zuje Chmielnickiego, jak Polaków?
Z wykresów: narysuj wykres akcji politycznej

i akcji Skrzetuskiego; wyka, z czego wynikaj rónice
midzy temi dwoma wykresami.

Rysunki: Kudak w nocy. Walka z Niemcami.
Skrzetuski w Korsuniu.



GKUPA VI.

Rozdzia XVI.

Uwagi wstpne: Z rozdziau tego odczyta naley
w szkole tylko scen kocow, przedstawiajc Skrze -

tuskiego w Rozogach (od chwili spotkania lirnika z pa-
cholciem).

Cel rozbioru: Grupa VI, obejmujca tylko jeden
rozdzia, ma dla obydwóch akcyj znaczenie przeomowe:
w akcji politycznej zwyciski Chmielnicki zdaje sobie

spraw ze skutków zwycistwa, z grocych mu z tego

powodu niebezpieczestw, wród których na czoo wy-
suwa si posta ksicia Jeremiego. To te przeywa
Chmielnicki walk wewntrzn, przedstawion przez

autora bezporednio, i przygotowuje si do walnego
starcia z ksiciem, ta za zapowied spotkania si dwóch
tych ludzi wobec poprzednich niepowodze polskich

budzi w czytelniku tern wiksze zainteresowanie;

w akcji miosnej za nastpuje niespodziany zwrot,

Rozogi zniszczone, a wobec tego najywsze zaniepoko-
jenie o los Heleny, zaniepokojenie, znajdujce swoje
umotywowanie w stanie, w jakim si znalaz Skrze

-

tuski. Popiech Skrzetuskiego, jego trwoga stopniowo
rosnca, zwolna nas do takiego wyniku przygotowuj,
a pami sielanki w Rozogach budzi wspóczucie dla
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nieszczliwego bohatera. I oto przed wyobrani nasz
otwiera si rozlege pole do domysów, jakiemu losowi

ulec moga Helena. Zjawienie si wreszcie wojsk ksi-
cia czy te dwie akcje, tworzc tern silniejsze zawi-

kanie.

Grupa ta daje nam te now, jeszcze wszechstron-

niejsz charakterystyk Chmielnickiego, zawierajc
w sobie jednoczenie i zapowied dalszej akcji, kontra-

stow charaterystyk Skrzetuskiego, którego Sienkie-

wicz pasuje na rycerza chrzecijaskiego, uzupenienie
charakterystyki Krzeczowskiego, ponadto mamy dalsze

podmalowanie ta.

Ze rodków kompozycyjnych spotykamy si:

z kontrastem, stopniowaniem i z uyciem caego apa-

ratu rodków zewntrznych, celem odtworzenia we-
wntrznych przemian poszczególnych postaci, zwaszcza
jzyk wysuwa si na plan pierwszy, jako wyraz sta-

nów uczuciowych.
Rozdzia zwarty, sia za jego polega na zjedno-

czeniu wzruszenia, wypywajcego z dwóch róde.

Pytania, uatwiajce rozbiór.

Rozdzia XVI.

A. 1. Jakie skutki wywoay zwycietwa Chmielnie-
kiego?

Jak si zachowywa Chmielnicki?

O ile si zmieni?
Do czego dy?
Co osign?
Czego si obawia?
Co byo wyrazem jego niepewnoci i niepokoju?

O ile suszny by jego niepokój?

Kto móg skruszy jego potg?
Dlaczego uwolni Skrzetuskiego?

Metod, rozbiór >Ogniem i mieczem*. %
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W jakim stanie znajdowa si Skrzetuski?

Z jakiego powodu czu wyrzuty?
Dlaczego przysza mu na myl scena uwolnienia
Chmielnickiego na stepie?

Jak si zachowa wobec Chmielnickiego?
Jak si zachowa Krzeczowski?
Jak ta scena charakteryzuje Chmielnickiego, Krze-

czowskiego, Skrzetuskiego?

Jak akcj zapowiada?
2. Dokd si uda Skrzetuski?

Co widzia Skrzetuski po drodze?

O czem wiadcz te obrazy?

W jakim stosunku pozostaj do poprzednich obra-
zów rebelji?

Jakie myli i uczucia budz w nas te opisy?

Pod jakim wzgldem rozszerzaj akcj polityczn?
Jakie myli i uczucia napeniay Skrzetuskiego?

Kogo spotka po drodze?
Czego si Skrzetuski dowiedzia od spotkanych

osób o Rozogach?
Jak si przejawia wraenie, jakiego dozna?
Co zasta w Rozogach?
Jak oddziaay na niego ruiny?
Jakie myli i przypuszczenia go napeniy?
Jak si przejawia jego rozpacz?

Kto go zasta na gruzach?

O ile to spotkanie maluje nam jego rozpacz?

Kto wpyn na jego uspokojenie?
Co w sobie Skrzetuski przezwyciy i w imi

czego?

Jak to o nim wiadczy?

B. Za co mona uwaa pierwsz cz rozdziau XVI
w stosunku do akcji politycznej?

Za co cz drug w stosunku do akcji miosnej?
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Z jak now akcj spotykamy si w tym rozdziale?

Czego dowiadujemy si o ksiciu Jeremim?
Czego si spodziewamy?
Co nas w tym rozdziale najbardziej wzrusza?
Jak rol odgrywa zasada kontrastu?

Jakie rodki jzykowe wywouj w nas wraenie
popiechu Skrzetuskiego?

O ile zewntrzne objawy odtwarzaj nam ycie
duchowe i jakim zmianom ulegaj te objawy
pod wpywem zmiany uczu?

wiczenia:

Przedstaw, co si stao z Helen?
Co si dziao po wyjedzie Skrzetuskiego w Lub-
niach?

Co robi Bohun?
AYykresy: akcji politycznej, Chmielnickiego, Skrze-

tuskiego, Heleny.
Rysunki: Skrzetuski na gruzach Rozogów.

8*



GRUPA VII.

Rozdzia XVII—XXI.

Uwagi wstpne: Z grupy tej, któr przeznaczy
naley przedewszystkiem do odczytania w domu ze

wzgldu na odpowiadajcy psychologj i modziey jej

charakter, uwydatni mona posta Zagoby przez od-
czytanie w szkole z rozdz. XVIII sceny od chwili zra-

nienia Bohuna, rozdz. XX w caoci, z rozdz. XXI scen
w Prochorówce. Krwawych scen walki w Rozogach le-

piej nie odczytywa, a ca uwag powici fortelom
Zagoby.

Cel rozbioru: Grupa VII tworzy symetryczne wy-
równanie kompozycyjne przez przedstawienie kontr-

akcji rywala miosnego, Bohuna, którego posta dotd
silniej uwydatni si nie moga. W ten sposób wzma-
cnia te Sienkiewicz jedno akcji, wcigajc do niej

obok Bohuna, drugoplanow posta Rzdziana i Za-
goby, który wysuwa si na plan pierwszy. Jednocze-
nie za wprowadza Sienkiewicz do do prostolinijnie

dotd rozwijajcej si akcji nowy splot zawika, które

wywoaj nowe wzruszenia, zaniepokojenia i pobudz
yw gr wyobrani czytelnika. Ucieczka wreszcie Za-
goby z Helen w wir rebelji jeszcze silniej zacieni
zwizek obydwu akcyj, uzaleniajc powodzenie mi-
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osnej od wyniku politycznych wypadków. Obok za
tych akcyj równolegle biec bd: akcja Zagoba-Bohun
i Rzdzian-Bohun, które w dalszym cigu tak wybitn
odegraj rol. Wyrazem za odwrotnym tego stosunku,

to przejcie Bohuna do obozu Chmielnickiego. W ten

sposób rywale na polu milosnem staj si wrogami
i w akcji politycznej. Nowe zatem scementowanie kom-
pozycyjne.

Na tle tych wszystkich akcyj wystpi szeroko

przedstawiona charakterystyka dzikiego wataki, który

ju sam przez swoje czyny przedstawi, na czem polega

ta przepa olbrzymia midzy nim a Helen, nadto roz-

winie si niespodziane bogactwo postaci Zagoby, który

odrazu zdobywa nasz sympatj, nietylko dziki forte-

lom, ale gównie moe dziki sercu, jakie si w jego

dziaaniu przejawia. Oprócz tych postaci bliej pozna-
jemy Helen.

By wywoa zaciekawienie i wzruszenia groma-
dzi Sienkiewicz szereg przeszkód, powodujc w czytel-

niku cige napicia, które szczliwie rozwizuje po-

mysowy Zagoba. W ukadzie tych przeszkód w cza-

sie ucieczki atwo wytkn linj stopniowania, które

punkt kulminacyjny osiga w scenie przy promie, zo-

stawiajc jednak peen niepokoju znak zapytania co

do dalszych losów Zagoby i Heleny, co jest tem tra-

giczniejsze, e staje si to niemal pod bokiem nadci-
gajcych wojsk ksicych.

Ucieczka ta ma jednak jeszcze warto jako uzu-
penienie ta i wypadków politycznych przez przedsta-

wienie rozwoju rebelji poza bezporednim terenem
walk i zbliania si wojsk ksicia Jeremiego, co

w zwizku z grup poprzedni kae nam oczekiwa
rychego spotkania z Chmielnickim. Dziki temu grupa
VII, cho jest cofniciem akcji wstecz, nie traci nic na
swej atrakcyjnej sile.
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Jak wszdzie, przyroda przychodzi akcji z pomoc,
dajc realistyczne umotywowanie poszczególnych scen

lub wprowadzajc nastroje, do porówna role przy-

rody podczas spotkania si Skrzetuskiego z Helen
i podczas wyprawy Bohuna na Rozogi; zewntrzny
opis i jzyk obok dziaania i rozmowy staj si gó-
wnym rodkiem charakterystyki; uczucia za grozy,

wywoane rzezi w Rozogach, czy te trwajcego
w cigu czytania caej grupy niepokoju agodzi Sien-

kiewicz przez nie tracc nigdy humoru posta Zagoby.

Pytania, uatwiajce rozbiór.

Rozdzia XVII.
a

A. Gdzie si akcja odbywa? Na ile scen moemy po-

dzieli ten rozdzia?

W jakim czasie si ona odbywa?
Co robi Bohun w Gzehryniu?

Co Zagoba?
W jaki sposób Zagoba przyczyni si do napadu
na Rzdziana?

O czem si Bohun dowiedzia?
Jaki plan powzi Bohun?
Skd si dowiadujemy o jego planie?

Czego si spodziewamy?
Co postanowi czyni Zagoba i dlaczego?

W czem sie przejawia humor, dowcip i spryt Za-

goby?
Czego si dowiadujemy o jego przeszoci?
W jakim zwizku pozostaj jego plany z prze-

szoci?
Jak si zmienia posta Zagoby?

B. Jaki zwizek ma ten rozdzia z akcj polityczn?

Jak wpywa na akcj miosn?
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Odczytaj miejsca, w których opis objawów ze-

wntrznych odtwarza stan duchowy
a) Bohuna,
b) Zagoby,
c) Rzdziana.

Jak zatem cechy zewntrzne przedstawiaj stan

duchowy?
Jak rol pod tym wzgldem spenia jzyk?
Ilorak rol spenia posta Zagoby w tym roz-

dziale, a mianowicie:
a) o ile wpywa na rozwój akcji?

b) o ile j wyjania?
c) o ile j osdza?
d) co zapowiada?

Gzem si róni humor Zagoby w tym rozdziale

od humoru poprzednio przedstawionego?
Dlaczego?

Jakie uczucie budzi si w nas w tym rozdziale?

Jak rol spenia przyroda?

Dlaczego Bohun z Zagob w nocy przyjedaj
do Rozogów? (Ocena ze stanowiska realizmu).

Rozdzia XVIII.

A. Jakie wraenie wywaro przybycie Bohuna? Dla-

czego?

Jak doszo do walki?

Jaki przebieg miaa walka?
Jak ona wiadczy o Bohunie?
Jaki dodatni rys zauway moemy w postpo-
waniu Bohuna?

Czy nie byo innego sposobu zaatwienia sprawy
i dlaczego Bohun go nie uy?

Jak si zachowywa Zagoba? Dlaczego?

Jakie nowe cechy charakteru jego poznajemy?
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W jakim zwizku te cechy pozostaj z poprzednio
poznanemi?

Gdzie si najsilniej przejawia jego przebiego?
gdzie szlachetno?

Jaka nowa akcje wywouje postpowanie Za-
goby?

Jak si zachowaa Helena? .

B. W jakim zwizku pozostaje ten rozdzia z akcj
polityczn?

O ile wyjania rachuby Chmielnickiego?
Pod jakim wzgldem nas uspokaja, pod jakim

niepokoi?

Jakie wywouje uczucie?

Jakie rodki wpywaj na uczucie grozy?

Jak rol odgrywa stopniowanie?
Jakie stany duchowe poznajemy z opisu ze-

wntrznego?

Rozdzia XIX.

W jakim kierunku ucieka Zagoba z Helen?
Dlaczego? Na co Zagoba liczy?

Jakie im groziy niebezpieczestwa?
Jak groz tych niebezpieczestw podniós Ple-

niewski?
Jak si zachowywa w drodze Zagoba?
W jakim stosunku zachowanie si jego pozostaje

do grozy pooenia? Jak wpywa zachowanie si
Zagoby na nasze uczucie?

Jak si zachowywaa Helena?
Czego si o niej dowiadujemy?
Jakie uczucia wywouje w nas zachowanie si
Heleny?

Jaki zatem nastrój panuje w caym rozdziale?

Co ten nastrój w nas budzi?
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Jak na ten nastrój wpywa zakoczenie rozdziau?

Na czem opiera swe rachuby Helena?
Co si wT tym czasie dziao ze Skrzetuskim?

Jak te wiadomoci wpywaj na uczucie, wywo-
ane przez dotychczasowe przedstawienie

ucieczki?

Czego si obawiamy?
Jak wpywa na czytelnika zmiana uczu przy czy-

taniu powieci?

Rozdzia XX.

Jakie niebezpieczestwa musia omin Zagoba?
Jak si Zagoba wydoby z poszczególnych nie-

bezpieczestw?
Jak go to charakteryzuje?

W których momentach wystpuje .najsilniej jego

spryt, pomysowo, podstp (fortele), humor,
dbao o siebie, troska o Helen?

Jak si zachowywaa Helena, dlaczego?

Jakie ten rozdzia budzi w nas uczucia, jakie na-
dzieje? -

Kto wpywa na takie wanie uczucie?

W jakim stosunku to uczucie pozostaje do rze-

czywistoci?

O czem wiadczy zachowanie si ludnoci? Jak
ono charakteryzuje ksicia Jeremiego?

Jakie wypadki rozgryway si wspóczenie
w akcji politycznej?

O ile one wpyway na ucieczk Zagoby z He-
len?

Dokd chcia i Zagoba?
O ile zwodne byy jego rachuby?
Jakie zatem uczucie nas nie opuszcza?

Gdzie by wtedy Skrzetuski?

Czego si spodziewamy?
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Rozdzia XXI.

Jak si zachowa Bohun po ucieczce Zagoby z He-
len?
W jakim kierunku rozpocz pocig? Dlaczego?
O ile suszne byy przewidywania Zagoby?
W jakim kierunku potem zarzdzono pocig? Dla-

czego?

O ile suszne byo rozumowanie Antona?
Jakie niebezpieczestwo mu grozio?
Co spowodowao przejcie Bohuna na stron
Chmielnickiego?

W jaki sposób da Bohun temu wyraz?
Dziki czemu Anton unikn niebezpieczestwa?
Jakie w nas budzi nadzieje spotkanie Antona

z dragonami Kuszla ze wzgldu na Zagob
i Helen?

Gdzie mogli znale ocalenie?

Co im jednak przeszkodzio?
Jakie niebezpieczestwo im grozio?
Jak si Zagoba wydoby z niebezpieczestwa?
Jak to o nim wiadczy?
O ile przeprawienie si Zagoby z Helen na pra-

wy brzeg Dniepru byo dla nich ocaleniem?
Co si dziao na prawym, co na lewym brzegu
Dniepru?

Gdzie prdzej mogli znale^ ocalenie?

Gdzie si w tym czasie znajdowa Skrzetuski?

Na czem wic polega zawikanie akcji?

Jakie uczucia w nas si budz?
Jakiej akcji spodziewamy si w dalszym cigu?

Zebranie grupy VII, jako caoci.

Jak si rozwija akcja miosna?
Na jakiej zasadzie opiera si przedstawienie jej

w grupie VII?



Wyka stopniowanie w tej grupie. W której sce-

nie spotykamy si z najwyszem napiciem?
Jak si wie akcja miosna z polityczn?

Jak to powizanie dwóch akcyj wpywa na czy-

telnika?

Jak rol odgrywa lud w obydwóch akcjach?

Kto si w tej grupie wysuwa na plan pierwszy

w akcji miosnej?
Dziki czemu?
Jak rol odgrywa prawo kontrastu?

Scharakteryzuj Boliuna, Zagob, Helen.
Która z osób najbardziej zmienia si w naszych

oczach?

Na czem ta zmiana polega?

Jak wpywa Zagoba na nastrój grupy VII?

Czem si róni nastrój tej grupy od uczu, jakie

w nas wywoay grupa V i VI?

Pod jakim wzgldem nas uspokaja, pod jakim
niepokoi?

O ile i czego w rozwoju akcyj grupa ta jest sy-

metrycznem wyrównaniem?

wiczenia: Nakreli wedug mapy drog ucieczki

i pocigu.
Wykresy akcji Bohuna, Zagoby, Heleny lub

ucieczki; rysunki: Zagoba i Helena w przebraniu,

w Demianówce.



GRUPA VIII.

Rozdzia XXII—XXXII.

Uwagi wstpne: Z grupy tej odczyta naley
w szkole tylko najbardziej charakterystyczne momenty,
a mianowicie z rozdz. XXIII opis ubniów, z rozdz.

XXIV scen wymarszu z ubniów, rozdz. XXVI prze-

czyta w szkole w caoci, z rozdz. XXVII opis bitwy
pod Machnówk, z rozdz. XXX przygotowania do bitwy
pod Konstantynowem, z rozdz. XXXI scen walki Pod-
bipity z Pujanem i zdobycia chorgwi przez Zagob,
inne rozdziay przeznaczy na lektur domow.

Cel rozbioru: Tak dugo zapowiadana i oczeki-

wana akcja wojenna ksicia Jeremiego wreszcie oka-
zuje si nam w caem wietle', jako symetryczne wy-
równanie w stosunku do akcji Chmielnickiego, tworzc
jednoczenie szeroko pojty obraz kontrastowy. Ale
nim nam autor przedstawi dziaanie ksicia Jeremiego,
wyjania nam jego stosunek do klski korsuskiej, tu-
maczy jego postpowanie, przedstawia plany, a prze-

dewszystkiem wszechstronnie, a nawet bezstronnie go

charakteryzuje, zdobywajc si na silne sowa: »Mona
byo rzec, i po dwóch stronach Dniepru bdziy dwa
upiory, jeden dla szlachty — Chmielnicki, drugi dla

zbuntowanego ludu — ksi Jeremi« (str. 206), po-
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pierajc t charakterystyk dwoma kontrastowo zesta-

wionemi faktami: wbiciem na pal wysaców Chmiel-
nickiego i przebaczeniem eleskiemu (rozdz. XXII).

Ten rozdzia stanie si typowym dla caej grupy
pod wzgldem kompozycji: na pierwszym planie bdzie
prawie zawsze akcja ksicia Jeremiego, obok której

wprowradzona bdzie zrcznie akcja Chmielnickiego,

a obok nich nieprzerwanie, równolegle uwzgldnia
bdzie Sienkiewicz akcj miosn.

Pod wzgldem kompozycyjnym zaznaczy te na-

ley, e dotd ywa, pena ruchu akcja, której nie po-

wstrzymao cofnicie si wstecz, celem przedstawienia

napadu Bohuna i ucieczki Zagoby z Helen, zostaje

w szeregu rozdziaów wstrzymana przez opis ubniów,
wymarszu z nich, dalekiej, niezbyt silnie umotywowa-
nej ze wzgldu na zwarto akcji, drogi, a nad Prype,
a stamtd na Woy i nad Dniestr. Zyskuje na tern

gównie charakterystyka osoby ksicia Jeremiego i jego

wojsk. Ten tok rozwoju akcji odpowiada zreszt wy-
padkom historycznym, bo i Chmielnicki wstrzyma na
pewien czas kroki wojenne, a tylko watahy kozackie

i tatarskie zapuszczay gboko swe zagony, a nadto

agitatorzy Chmielnickiego rozszerzali agiew buntu.

Nowej podniety tej akcji dodaje wprowadzenie nowego
momentu: mierci króla, a z ni zwizanej elekcji, któ-

ra moga poprze plany ksice, i zaraz obok niej wie-

ci o akcji pokojowej wojewody Kisiela, która te

wszystkie nadzieje niweczya. Wprowadza zatem Sien-

kiewicz nowe zawikanie do prostolinijnej dotd akcji

Jeremi-Chmielnicki. Akcja wika si jeszcze bardziej

wobec dwulicowoci Chmielnickiego, który, cho pro-

wadzi ukady, by da upust krwioerczoci Kozaków,
wyprawia Krzywonos^a przeciwko ksiciu. Wyrazem
tego zawikania, to silny protest ksicia i jego pu-
kowników po zwycistwie pod Machnówk, kiedy to
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wiadomo o ukadach podcina jego pomylny pochód.
Akcja, poparta szeregiem zwycistw, podkrelona kon-
trastem, owietlajcem Krzywonosa, stawiajca obok
ksicia wojewod kijowskiego, jest tak skonstruowana,
e ksiciu Jeremiemu musimy przyzna racj, a zaj
stanowisko wrogie w stosunku do partji pokojowej,
która wojskom swoim zakazuje poczenia si z ksi-
ciem. Dalsze zwycistwo ksicia Jeremiego pod Kon-
stantynowem, upokarzajce partj pokojow, umoty-
wowane przez bieg wypadków, tern silniej popiera

jego plany, a tern samem zaostrza konflikt ju nie

z partj pokojow, ale z Rzeczpospolit, reprezento-

wan przez regimentarzy. Zwolna nad zwycisk akcj
ksicia Jeremiego gromadz si chmury nie tylko ze

strony wroga, lecz i partyj politycznych, które usuny
go od buawy. W ten sposób wchodzi w gr jeszcze

jeden czynnik: osobisty. Zestawienie tych wszystkich

momentów sprawia, e mimo pomylnej akcji wojen-
nej nie opuszcza czytelnika zaniepokojenie, przeciwnie

lada moment oczekuje si dalszych konsekwencyj na-
wizanych wtków. Posta ksicia, która potrafia so-

bie zdoby nasz sympatj, nabiera rysów tragicznych.

Nastrój ten jednak nie jest dominujcym, budzi
si on raczej na tle chwilowych refleksyj, bo pod wpy-
wem zwycistw ksicia ronie w nas mimo wszystko
nadzieja pomylnego rozwizania zasadniczej akcji. Na
to uczucie za wpywa te pomylny rozwój zrcznie
podtrzymywanej w napiciu akcji miosnej, dla której

punktem zwrotnym jest spotkanie Zagoby, a kulmi-
nacyjnym postanowienie po spotkaniu si z Rzdzia-
nem wyruszenia do Baru po Helen. W ten sposób
obydwie akcje dochodz do najwyszego napicia, do
punktu kulminacyjnego.

Walkom powicona grupa VIII przynosi z sob
szereg nowych opisów bitew: pod Machnówk, w jarze
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i pod Konstantynowem, pod wzgldem opisu rónicych
si od przedstawionych poprzednio. Pomijajc napad
w jarze, bitwa pod Machnówk czy pod Konstantyno-
wem to przedewszystkiem charakterystyka ksicia jako

wodza, pod którego kierunkiem poszczególni bohatero-

wie, jak wojewoda kijowski, Skrzetuski, Woodyjow-
ski, Podbipita i inni, nawet Zagoba, dokonywuj
swych czynów. Obydwie, widziane zbliska, daj pla-

styczny obraz walk, w których Sienkiewicz z ca bez-

stronnoci przedstawia te bohaterskie czyny Koza-
ków. W ten sposób dopenia Sienkiewicz charaktery-

styki szeregu postaci, w pierwszym rzdzie ksicia.

Efekty wietlne, gosowe, momenty ruchy i mnogoci
(masy) wspódziaaj w tych opisach, z których kady
na swój sposób napina zaniepokojenie, by potem wzru-
szy tern silniej zwycistwem. Ale prócz tych daje nam
Sienkiewicz opisy stanów wewntrznych, przeamania
si wewntrznego Skrzetuskiego, walki wewntrznej
ksicia Jeremiego i sprytnych wykrtów Chmielnickie-
go. Jzyk za stale nagina si to do epickich szerokich

obrazów wyprawy ksicia, to do zgieku i gwaru wojen-
nego, to znów do odtworzenia stanów psychicznych,

zachowujc wszdzie koloryt epoki, bogaty tak pod
wzgldem skadni i rytmiki zda, jak przenoni i po-
równa, typowych dla epiki.

Pytania, uatwiajce rozbiór:

Rozdzia XXII.

A. Dokd si akcja przenosi?

Jak si zachowa ksi Jeremi po klsce korsu-
skiej?

Jakie mia plany pierwotnie?

Co przeszkodzio mu w wykonaniu planów? Jak
ie musia zmieni? Dlaczego?
o przeszkodzio mu w wykoi
je musia zmieni? Dlaczego?
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Jakie stosunki panoway na Zadnieprzu?
Jakie stanowisko zaj ksiae Jeremi wobec re-

belji?

Jak go to charakteryzuje? W czem widzisz doda-
tnie, w czem ujemne cechy jego charakteru?

Jak si zachowa wobec wiadomoci o Bohunie
i zniszczeniu Rozogów?

Jak postpi z posami Chmielnickiego?
Jak postpi w stosunku do eleskiego?
Jakie motywy kieroway nim w poszczególnych
wypadkach?

Co móg osign przez to postpowanie?

B. Jak charakteryzuje ksicia Jeremiego Sienkiewicz
bezporednio?

O ile ta charakterystyka zgodna jest z jego po-
stpowaniem?

Na czem polega jej bezstronno?
Dlaczego Sienkiewicz tak obszernie zajmuje si
w tym rozdziale ksiciem Jeremim?

Jaka si akcja rozwija? O ile i w stosunku do
czego akcj t nazwa moemy kontrakcj?

Jaka rola przypada ksiciu i dlaczego?

Jak t rol ksicia ocenia Chmielnicki?
Czego si zatem spodziewamy?
Jakie si w nas budzi uczucie?

Jak na to uczucie wpywaj poszczególne sceny

w tym rozdziale?

Gdzie spotykamy si z kontrastem, i jak on na nas

dziaa?
Jak ten rozdzia charakteryzuje ksicia Jeremiego?
Jak jego otoczenie?

Jak Chmielnickiego, jak jego wysanników?
Co to jest charakterystyka bezporednia, pore-
dnia?
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Jakie stany wewntrzne przedstawia Sienkiewicz

przez objawy zewntrzne?
Wyznacz na mapie drog pochodu ksicia Jere-

miego.

Pod jakim wzgldem rozdzia ten zaspokaja, pod
jakim budzi nasze zaciekawienie?

Rozdzia XXIII.

A. Jak si zachowali wobec Skrzetuskiego towa-

rzysze?

Jak ksi Jeremi?

Jak si Skrzetuski zachowywa, w jakim stanie si
znajdowa?

Jak go pocieszono?

Czego si z tych pociesza dowiadujemy?
O ile te rozmowy przyjació posuwaj naprzód
akcj miosn?

Jakiej jeszcze akcji dotycz te rozmowy?
Czego si dowiadujemy o przyczynach i skutkach

klski korsuskiej, czego o ksiciu Jeremim?
O ile stosunki w Lubniach charakteryzuj akcj
polityczn?

O ile stosunki rodzinne ksicia?

Jakich wypadków si spodziewamy?
Dlaczego ksi Jeremi musia si cofa?

B. Jakie stanowisko zajmuje Sienkiewicz w stosunku

do ksicia Jeremiego?
Jaka role w charakterystyce ksicia odgrywa sce-

na ze Skrzetuskim?
Porównaj opis ubniów w rozdz. V i XXII, wska
rónice i wyjanij

a) czego s one wynikiem?
b) jak charakteryzuj akcj?

Jak objawy zewntrzne charakteryzuj stan we-
wntrzny Skrzetuskiego?

M«tod. rozbiór ><Ogniem i mieczem*. 9
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Rozdzia XXIV.

A. 1. O czem si Skrzetuski przekona w Lubniach?
Jak to wpyno na stan jego duchowy, co czu,

o czem myla, czem si pociesza?
Go go uratowao od rozpaczy?

Jak go to przezwycienie charakteryzuje?

2. Opisz scen poegnania si ksicia Jeremiego
z Lubniami.

Jak ta scena charakteryzuje

a) ksicia Jeremiego?
b) wypadki polityczne?

Jakie uczucie w nas budzi?

O ile to uczucie potguj wraenia wzrokowe, su-
chowe, ugrupowanie osób?

O ile myli i uczucia ksicia?

O ile stosunek do niego ludnoci i wojska? Który
moment uwaasz za najwaniejszy?

Jak akcj ta scena zapowiada?
Gzem si staje w tej scenie ksi Jeremi?

O ile ta rola odpowiada rzeczywistoci?

3. Czego si ksi dowiedzia w drodze?

Co si dziao w obozie Chmielnickiego?

Dlaczego te wieci pokrzepiy ksicia Jeremiego?

Jakie niebezpieczestwa groziy mu w czasie po-

chodu?
O czem one wiadcz?
Jakie uczucia budzi opis tych trudnoci i niebez-

pieczestw?
O ile charakteryzuje ksicia Jeremiego?

4. Jak wie przywióz Suchodolski?

Jak rol odegra król Wadysaw IV na Koza-
czynie?

Jakie nadzieje wizano z jego osob?
Jakie skutki moga mie mier króla?
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Jak moga wpyn
a) na rebelj?
b) na stosunki w Rzeczypospolitej?

Jakie znaczenie miaa dla ksicia Jeremiego?
Jakiego sobie króla yczy, dlaczego?

O ile Sienkiewicz w zakoczeniu rozdziau akcj
uprzedza?

Jaki nowy czynnik wprowadza do akcji?

Jakie uczucia budzi w nas zapowied autora?

B. Jakie uczucia budzi w nas akcja rozdz. XXIV?
Co wpywa na wywoanie w nas smutku i alu,

a co na wywoanie nadziei i dumy?
Jakie uczucia budz w nas obrazy zewntrzne?
Jakie odtworzenie wewntrznych stanów duszy?

Jak si przejawia nazewntrz walka wewntrzna?
Jak ona charakteryzuje ksicia i Skrzetuskiego?

Jakie zawiera wspólne rysy?

Okrel rol artystyczn porówna, niedomówie
i zda przeciwstawnych.

Rozdzia XXV.

A. Jakie niepokoje trapiy Skrzetuskiego?

Jakie myli budzi w nas ten niepokój?

Jak uspokaja Skrzetuskiego Podbipita?
Jak na nas oddziaywa uspakajanie Podbipity?
Jakiej sie domylamy akcji co do Zagoby i He-

leny?

Jak si czy akcja polityczna z miosn?
Którdy szed ksi Jeremi?
Jak w drodze swej odczuwa rozszerzanie si re-

belji?

Jakie musia trudnoci pokona?
Dokd doszed ksi Jeremi?
Dlaczego tak daleko?

9*
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Przedstaw scen rozstania si z dworem.
O ile ta scena charakteryzuje poszczególne postaci?

Jakie zawiera rysy obyczajowe?
Jakie trudnoci musia ksi pokona w drodze
powrotnej? Jak si zachowywa wobec ludnoci?

Jak dugo trwa pochód?
Dokd ksi Jeremi zmierza?
Jakie wraenie wywaro przybycie jego w okolice

zbuntowane na a) czer?
b) ludno polsk?

B. Jak charakteryzuje ten pochód ksicia?

Jak jego wojsko?
Jakie uczucia w nas budzi?

W jakim kierunku wywouje zaciekawienie?

Jak warto maj dla czytelnika sceny wesoe?

Rozdzia XXVI.

A. 1. Gdzie si znajdowa Chmielnicki?
Jak wzrastay jego siy?

Go si do tego wzrostu przyczyniao?
Gzem si Chmielnicki zaj w Biaocerkwi?
Jakie mia plany?

W jakim stosunku pozostaway te plany do
pragnie czerni?

Czego si obawia? Jak si to jego zwtpienie
przejawiao?

Dlaczego by zwolennikiem ukadów?
O ile si speniy jego nadzieje pod tym wzgldem?
Co stano na przeszkodzie ukadom?
Czego dokona ksi Jeremi?
Jak postanowi Chmielnicki ksicia pokona?
Dlaczego chcia uy Tatarów?
Dlaczego Tatarzy odmówili?



— 133 —

Jak te obawy charakteryzuj Chmielnickiego, Ta-
tarów, ksicia Jeremiego?

Jak si Chmielnicki zachowa wobec odmowy Ta-
tarów?

W jakim celu zwoa narad?
2. Kto bra udzia w naradach?

Jaka bya tre przemówienia Chmielnickiego?

Jaka bya tre listu? W czem si ona zgadzaa
z przemówieniem Chmielnickiego, w czem ró-

nia, na co nie byo w licie odpowiedzi?

O ile tre listu odpowiadaa nadziejom Chmiel-
nickiego?

Jak si zachowali zebrani?

Kto popar myl ukadów?
Jakie argumenty powodoway Krzeczowskim, a ja-

kie przytoczy?
Jakim si Krzeczowski okaza w swojem prze-

mówieniu?
Na czem polega jego spryt; komu pochlebia; jak

si zabezpiecza?

Jaki skutek miao jego przemówienie?
Na ile partyj podzielio si »towarzystwo«?

Czem ten rozam grozi?

Jakie stanowisko zaj Chmielnicki?

Przeciwko komu si zwróci?
Jak wypraw na ksicia Jeremiego wiza z uka-
dami?

Jak ten plan zosta przyjty?
O czem wiadczy wahanie si pukowników?
Jak na nich wpyn Chmielnicki?
Kto si zgosi na ochotnika?

Jak powitano wypraw przeciwko ksiciu Jere-

miemu?
Czem ona grozia, co zapowiadaa?
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Go Chmielnicki osign przez poddanie planu
wyprawy na ksicia Jeremiego?

B. Jak ten rozdzia charakteryzuje Chmielnickiego?
a) Porównaj jego przemówienia w Siczy i Biao -

cerkwi.

Pod jakim wzgldem s one do siebie podobne?
Od kogo i czego zalene s jego argumenty?
Jaki cel maj?

b) Jakie naogi stale go cechuj?
Czego s one wyrazem?

c) Jakie myli i uczucia napeniay Chmielnickiego?
d) O ile wygld zewntrzny odpowiada wewntrz-

nemu?
e) Czem Chmielnicki róni si i pod jakim wzgldem

przewysza swoich towarzyszy?
Kto stoi najbliej niego?

Co czy Chmielnickiego i Krzeczowskiego?
W imi czego obaj walczyli?

W imi czego walczy ksi Jeremi?
Kto stoi z nich wyej, pod jakim wzgldem?
Zbadaj, które nryli w tym rozdziale wypowie-
dziane monaby uwaa za wasne myli Sien-

kiewicza?

Jakie rodki skadaj si na wyraenie?
a) gniewu?
b) grozy?

c) walki wewntrznej?
Jaki szczegó przypomina nam akcj polityczn?
Co nam rozdzia XXVI zapowiada?
Jakie uczucia wywouje w na? ten rozdzia?

Rozdzia XXVII.

A. 1. Dokd pody Krzywonos?
Jakie byy jego siy?
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Gdzie si znajdowa ksi Jeremi?
W jakim stanie znajdowao si jego wojsko?
Jak wzrosy jego siy?
Czem si róni wojewoda kijowski od ksicia Je-

remiego?
Czyje zdanie zwyciyo? Dlaczego?
Dokd pieszy ksi Jeremi?

O ile uzasadniony by popiech ksicia Jeremiego
ze wzgldu a) na okruciestwa Krzywonosa?

b) na losy Machnówki?
Co zastano w Machnówce?

2. Uó plan przebiegu bitwy.

Na ile obrazów mona podzieli opis bitwy?

a) Kiedy si bitwa odbywaa?
Jakie uczucia budzi w nas opis wstpny?
Jak sie zachowywali Kozacy? Dlaczego?

Jak Polacy? Dlaczego?

Jak si wojska uszykoway?
b) Kto pierwszy rozpocz walk?

Przedstaw pierwsze starcie, drugie wojsk woje-

wody kijowskiego.

Kto i dziki c^emu wysuwa si na plan pierwszy?

Jak si zachowywa wojewoda kijowski?

c) Kto wystpuje do walki z nim?
Po czem poznajemy si Burdabuta?
Kto przeszkodzi starciu si Burdabuta z wojewod
kijowskim?

Na czem si skoczy atak wojsk wojewody?
Jakie uczucia budziy sie w nas pod wpywem tej

walki?

d) Jakie oddziay bray udzia w drugiej czci bitwy?

W jakiem pooeniu znajdoway si wojska pol-

skie?

e) Jak si zachowywaa husarja?
Dlaczego ksi Jeremi wstrzymywa j od walki?
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Kiedy wreszcie uderzya?
Jaki by skutek ataku?

Co oprócz siy ataku wpyno na klsk Kozaków?
Jaki charakter przybraa walka?
Kto si broni do ostatka?

Jakich czynów dokaza Burdabut?
Kto go pokona i w jaki sposób?
Czego dokaza Podbipita?

f) Jak si bitwa skoczya?

Z jakiego stanowiska opisuje Sienkiewicz bitw?
Kogo wysuwa na plan pierwszy?
Kto by istotnym zwycizc, dziki czemu?
Jaki udzia bray inne postaci w walce?

O ile czyny poszczególnych postaci potwierdzaj
znane nam cechy tych postaci, o ile je rozsze-

rzaj?
O ile posta Burdabuta wpywa na ocen postaci

z obozu polskiego?

W jakim zwizku z postaciami pierwszoplano-
wemi pozostaje tum?

Jaki udzia bierze tum w walce?
Jak si ten udzia przejawia?
Jakich rodków uywa Sienkiewicz przy przed-

stawieniu starcia?

Wska przenonie i porównania.
Co te wyraenia wyjaniaj; na jakie zmysy
dziaaj, jakie uczucia budz?

Wyka warto i celowo duszych porówna.
Jakie rodki skadaj si na wywoanie wraenia
szybkoci, ruchu?
W jaki sposób wywouje groz?
Jak rol odgrywaj zjawiska wietlne?
Na czem polega plastyka opisu bitwy?
Co nas w czasie bitwy zaciekawia, co niepokoi?
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Jakie uczucie napenia nas po skoczonej bitwie?

Dlaczego?

Czego bitwa jest zapowiedzi?
3. Jakie byy nastpstwa zwycistwa ksicia Jere-

miego?
Dlaczego go nie wyzyskano?
Kto jeszcze czyha na ksicia Jeremiego?
Jakie jeszcze boje czekay zatem ksicia Jere-

miego?
Jak wiadomo przywióz mu p. Stachowicz?

Jak ksi przyj wiadomo o ukadach?
Dlaczego go oburzyy wieci o ukadach?
Gzem mu w danej chwili ukady groziy?
Jaki wpyw na ten sd miao zwycistwo pod

- Machnówk?
Oce na podstawie powieci, kto z nich mia racj,
ksi Jeremi czy Kisiel?

Jak akcj zapowiada stanowisko ksicia Jere-

miego?
Kogo oprócz Chmielnickiego stawia on przeciwko

sobie?

Jak si zatem zaplata wze akcji politycznej?

B. O ile rozdz. XXVII posuwa akcj naprzód?
Jak rozszerza charakterystyk ksicia Jeremiego?
Jak innych postaci?

Jak rol odgrywa prawo zgodnoci, kontrastu,

stopniowania?
Co si wysuwa na pierwszy plan? Dlaczego?

Zestaw i porównaj dotychczas opisane bitwy.

W czem si opisy ich zgadzaj, w czem róni od
siebie?

Jakie znaczenie ma bitwa pod Machnówk ze

wzgldu, a) na dotychczasow akcj?
b) na kompozycj?
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O ile bitw pod Machnówk uwaa mona za

kontrast w stosunku do poprzednich opisów,

o ile za stopniowanie? .

Przedstaw zwyczaje wojenne polskie i kozackie.

Jakie inne rysy obyczajowe Polaków przynosi

rozdz. XXVII?
Jakie w nas rozdzia ten budzi uczucia?

Rozdzia XXVIII.

A. W jakim celu wysa ksiae Skrzetuskiego? Do-
kd?

Dlaczego Osiski i Korecki odmówili?
Jak ta odmowa charakteryzuje partj pokojow?
Czego dokona Skrzetuski w drodze powrotnej?
Kogo spotka?
Czego si od Zagoby dowiedzia?
Jakie wraenie wywara na nim ta wiadomo?
Jak swoj rado okaza?

B. Do jakiej akcji w tym rozdz. Sienkiewicz powraca?
Co nam wyjania?
Jakie budzi uczucia?

Jak charakteryzuje a) Skrzetuskiego?

b) Zagob?
c) ksicia Jeremiego?

Jak si wie z akcj polityczn?

Rozdzia XXIX.

Jakie mia plany ksi Jeremi?
Co go skaniao do podtrzymywania tych planów?
Jaki by stosunek do niego partj i pokojowej?
Do czego go te przeszkody skoniy?
Jak si zachowa wojewoda kijowski?

Dlaczego zmieni on zamiar opuszczenia ksicia
Jeremiego?
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Jakie znaczenie ma wiadomo o wziciu Poon-
nego?

O ile ta wiadomo usprawiedliwia ksicia?

Jakie nim kieroway pobudki?

Pod jakim wzgldem zmienio si pooenie po-

lityczne?

Jakie jeszcze czynniki usprawiedliwiaj ksicia?

Jak te czynniki usprawiedliwiajce wpywaj na
nasz ocen postpowania ksicia?

Jakiej akcji spodziewamy si w dalszym cigu?
Jaki nastrój panuje w tym rozdziale?

Która scena wyrónia si z caoci pod wzgldem
nastroju?

Jak ta scena wpywa na
a) nasze zaniepokojenie?

b) zaciekawienie w zwizku z treci caego
rozdziau?

Rozdzia XXX.

A) 1. Gdzie si znajdowa ksi Jeremi?

Jakie mia plany?

W jaki sposób wzrosy siy ksicia Jeremiego?

Ile wojska mia ksi, ile Krzywonos?
Jak to wpyno na nastrój w obozie?

W jaki sposób odtwarza Sienkiewicz ten nastrój

pogodny?
Czego si dowiadujemy od Zagoby

a) o Helenie?

b) o Chmielnickim?
Co przerywa jego opowiadanie?

2. Jak si przygotowywano do bitwy?

Jak si zachowywa Zagoba?
O ile jego uwagi charakteryzuj wojsko Krzyw.?

Jak si wojska rozstawiy?

Od czego si. rozpocza walka?
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B) Jakie akcje rozwijaj si w tym rozdziale?

Czego si dowiadujemy o akcji miosnej?
Jakie uczucia budz w nas wiadomoci o Helenie?

Jak si rozwija akcja polityczna?

O ile ten rozdzia potwierdza zapatrywania ksi-
cia Jeremiego?

Jak rol w obydwu akcjach odgrywa Zagoba?
Na czem polega humor Zagoby w pierwszej

czci?
Na czem w drugiej?

Gzem si róni?
Jak go charakteryzuje?

Które miejsce uwaasz za najweselsze?

Jakie nadzieje budzi w nas nastrój tego rozdziau
co do losów bitwy?

Jak rol w tvm nastroju odgrywaj obrazy przy-

rody?

Jak rol spenia kontrast?

Jak rol spenia w tym rozdziale rozmowa?
Wyka cechy charakterystyczne jzyka poszcze-

gólnych osób!

Rozdzia XXXI.

1. a) Na ile obrazów lub scen mona podzieli ten roz-

dzia?
Od czego rozpoczy si harce?
Kto je rozpocz?
Czego dokona p. Woodyjowski?
W czem si okaza mistrzem?

b) Jaki charakter przybray dalsze harce?
Kto si w nich odznaczy?
Pod jakim wzgldem odznaczy si Longinus?
Jaki by koniec harców?
Jak rol odgrywa opis przyrody?

2. a) Jak si rozpocza bitwa?
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Narysuj plan bitwy (oznacz stanowisko wojsk).

Jaki by plan Krzywonosa?
Jaki ksicia?

Po czyjej stronie bya przewaga?

Jakie bdy popeni Krzywonos? Dlaczego?

Jaki by przebieg bitwy? Czego brak w tym opisie?

Dlaczego Sienkiewicz nie opisuje dokadnie caego
przebiegu?

b) Od którego momentu rozpoczyna dokadny opis?

Kogo wysuwa na plan pierwszy?

Jak si zachowywa Zagoba, co myla, co czu?

Co mu si zdarzyo?
Co przypuszcza?
Jak wyzyska swoj sytuacj?

W jaki sposób ocala?

c) Jak sie zakoczya bitwa

a) dla Polaków?
b) dla Krzywonosa?

Jak akcj zapowiada zachowanie si Krzywo-
nosa?

3. Co si dziao w obozie polskim?

Kto si wysun na pierwszy plan?

Dziki czemu?
Jak opowiadanie Zagoby traktowa Skrzetuski?

Dlaczego?

Jak inni?

Jak to Zagoba przyj?
Jakie wieci przyniós p. Aksak?
Jak na nie reagowa Zagoba? Dlaczego?

Dlaczego si chcia uda do Baru?

Jakie stanowisko zaj Skrzetuski?

Czego si dowiadujemy od Skrz. o dalszych pla-

nach ks. J.?

Czego si dowiadujemy od Wierszua?
Czego si spodziewamy?
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B. Jaki nastrój panuje w caym rozdziale?

Jakie uczucia budzi w nas pogodny obraz?

Jak obraz ten wpywa na nasz ocen akcji?

Kto ten nastrój wytwarza?
Na czem polega humor Zagoby?
O ile wyrazem humoru sa

a) jego sowa?
b) jego czyny?

Jakie poznajemy nowe cechy charakteryzujce
Zagob?

Jakie jeszcze postaci wystpuj na plan pierwszy?
Jakie cechy tych postaci gównie si wysuwaj?
Jak te cechy wpywaj na nastrój?

Jak rol odgrywa ksi Jeremi?
Dziki czemu wysuwa si on na plan pierwszy?
Jak rol odgrywa w opisie bitwy pora dnia?

Jak przyroda?
Jak przenonie i porównania?
Jak rol speniaj inne rodki stylistyczne? Jakie?

Do czego suy uycie zasady zgodnoci i kon-
trastu?

, Na czem polega plastyka opisu bitwy?
Jak na ogólny nastrój wpywaj zamiary Skrze-

tuskiego co do Heleny?

Rozdzia XXXII.

1. Jak si zakoczya bitwa pod Konstantynowem?
Dziki czemu ksi Jeremi zwyciy?
Jakie skutki miaa przegrana dla Krzywonosa?
Jakie straty ponieli Polacy?

Go si stao z Zagob?
Dokd si uda ksi Jeremi?
Dlaczego si cofa?
Co czyni Skrzetuski?

2. Jakie myli i uczucia napeniay Skrzetuskiego?
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Dlaczego nie uda si do Baru?
Kogo spotka w Suchorzycach?
Czego si od Rzdziana dowiedzia?
Czego my si nowego dowiadujemy od Rzdziana?
Jak postaci oprócz Bohuna zajmuje si Rz-
dzian obszerniej?

W jakim tonie opowiada Rzdzian?
Na czem polega jego humor?
Jakie jeszcze poznajemy cechy Rzdziana?
Jak now akcj poznajemy w rozmowie Skrze-

tuskiego z Rzdzianem?
Czego si spodziewamy?

B. Jakie akcje rozwijaj si w tym rozdziale? -

Która z nich wysuwa si na plan pierwszy?
Jak wypadki usprawiedliwiaj zajcie si akcj
miosn?

Jak akcja miosna zwizana jest z polityczn?
Do czego doprowadzia akcja polityczna?

Czego spodziewamy si w rozwoju akcji miosnej?
Jaki nastrój panuje w tym rozdziale?

Jakie uczucia w nas si budz?
Jakie rodki skadaj si na wywoanie w nas

tych uczu i nastroju?

Zebranie grupy VIII, jako caoci.

Jak si rozwija w grupie VIII akcja polityczna?

Jak rol odgrywa w niej ksi Jeremi?
Które postaci i jak wpywaj na jej powodzenie?
Jaka akcja (ze strony polskiej) i o ile wpywa na

to powodzenie ujemnie?
Jak si rozwina rebelja?

Dziki czemu Chmielnicki wzrós w potg?
Jakie postaci wybijaj si na plan pierwszy z po-

ród Kozaków?
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Jakie walki i bitwy opisuje Sienkiewicz w tej

grupie?

Wyka podobiestwa i rónice w opisie bitew?
Jak te bitwy charakteryzuj poszczególne postaci?

Kto si wysuwa w nich na pierwszy plan?

Czemu zawdziczaj Polacy swe zwycistwa?
Jak rol odgrywaj masy?
Jak bitwy charakteryzuj Polaków i Kozaków?
Jakich rodków uywa Sienkiewicz przy opisie

bitew i co przy pomocy ich osiga?
Jak si rozwija akcja miosna?
W jakim zwizku pozostaje z akcj polityczn?
Jakie stany wewntrzne przedstawia Sienkiewicz

w tej grupie?

Jak objawy zewntrzne odtwarzaj nam stany du-
chowe?

Jakie poznajemy uczucia?

Scharakteryzuj poszczególne postaci.

Jakich doznajemy uczu pod wpywem poszcze-

gólnych wypadków?
Jak rol odgrywa przyroda?

Jak jzyk?
Jak rol speniaj poszczególne rodki kompo-
zycyjne?

wiczenia: Zdobycie ubniów przez Kozaków.
Losy Zagoby i Heleny.
Bohun u Chmielnickiego.

Oznaczy na mapie pochód ksicia Jeremiego.

Z wykresów: wykres akcji politycznej, miosnej,
Skrzetuskiego, ksicia Jeremiego.

Rysunki: Wymarsz wojsk z ubniów. Skrzetuski

i Burdabut. Ponca Machnówka. Zagoba w jarze.



GRUPA IX.

Rozdzia XXXIII.

Uwagi wstpne: Odczyta naley w caoci, ewen-
tualnie z opuszczeniem rozmowy, poprzedzajcej wej-

cie Kuszla.

Cel rozbioru: W rozdz. XXXIII, koczcym tom
pierwszy, obydwie akcje dochodz do przygotowanego

ju w grupie poprzedniej punktu kulminacyjnego. Dla

akcji politycznej, któr obok walki z Chmielnickim
komplikuje jeszcze akcja partji pokojowej, krzyujcej
zwyciskie wyniki dziaalnoci ksicia Jeremiego, punkt

kulminacyjny polega na poddaniu si jedynego dotd
zwycizcy w walce z Kozakami i Tatarami, ksicia Je-

remiego, woli regimentarzy, czyli na podporzdkowa-
niu woli osobistej interesom Rzeczypospolitej. Umie-
jtna kompozycja powieci, wysuwajca na czoo kl-
ski polskie, a potem symetrycznie przy pomocy stopnio-

wania cigego, przedstawiajca donioso i suszno
dziaalnoci ksicia Jeremiego, przeamanie si jego

wewntrzne odtwarza jako bohatersk wprost ofiar

o dobro ojczyzny troszczcego si obywatela, który pod-

daje si, cho czuje ca tragedj swego postpowania.
Przeprowadzone napicie dramatyczne wie si z naj-

Metod. rozbiór ^Ogniem i mieczem':. 10
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wyszem napiciem moralnem, a tern samem i pod
wzgldem wychowawczym ogromnej wagi. Czytelnik
doznaje uczucia radosnej ulgi, a nastrój ten dodatni
podnieca jeszcze bardziej doprowadzenie do punktu
kulminacyjnego akcji miosnej, której wyrazem jest

postanowienie Skrzetuskiego wyjazdu do Baru po He-
len wród ogólnej, swawolnej nieco radoci towarzy-
szów Skrzetuskiego, zwaszcza za Zagoby.

Ale nagle obie akcje spadaj do punktu martwe-
go: dla Skrzetuskiego wzicie Baru stanowi pooenie
bez wyjcia i do ponownej doprowadzi go musi roz-

paczy, podobnie ksi Jeremi, po podniosej chwili

obywatelskiej pokory widzi, e droga, jak szed, bya
jedyna, e poddanie si regimentarzom wytrca mu
miecz z rki, a Rzeczypospolitej grozi klska — znów
zatem pooenie bez wyjcia. Wprawdzie ze stanowiska
historycznego zajcie Baru byo tylko epizodem, nie

mogcym si równa klsce pilawieckiej, ale w powie-
ci urasta ono do przeomowego wypadku, i tak je trze-

ba, opierajc si na kompozycji powieci, traktowa.
Pod wzgldem kompozycyjnym, jak ju zaznaczy-

limy, rozdzia naley do najlepszych, najgbszych,
najsilniej targa uczuciami czytelnika: gboka scena

»rozmowy dusznej «, przygotowana umiejtnie przez

ca akcj poprzedni, a zwaszcza przez grup VIII

i przez wypadki rozdz. XXXIII doprowadzona do naj-

wyszego napicia przy pomocy silnych kontrastów,

budzi w nas uspokojenie i rado, z któr wie si
rado z powodu akcji miosnej, a nagle krótkie,

zwarte zakoczenie, przynoszce wiadomo o wziciu
Baru, ten dugo budowany stan coraz to rosncego za-

dowolenia rozbija odrazu w gruzy i pogra czytelnika

w nowy, tragiczniejszy jeszcze niepokój. Ksiciu miecz
wytrcono z rki, do regimentarzy niema si zaufania,

los Heleny bardziej ni niepewny.
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Jednem sowem autor przekrela wszystkie zdo-

bycze dotychczasowej akcji ze strony polskiej i zaczyna

powie jakby na nowo, ale w warunkach znacznie gor-

szych, od triumfów Bohuna i Chmielnickiego. Nic wic
dziwnego, e z takiem zaniepokojeniem czytamy, pene
tajemniczoci, pierwsze strony drugiego tomu.

Na artystyczny efekt grupy IX skada si cae bo-

gactwo rodków artystycznych, przedewszystkiem kon-
trast, sceny zbiorowe, w których jednostka tak silnie

przeciwstawia si masie, rozmowy i charakterystyka

wewntrzna, pena znów rodków takich, jak pytania,

wykrzyknienia, niedomówienia, wyliczenia, powtórze-
nia, zaprzeczenia, obok tych za wan rol odgrywa
przyroda, zwaszcza za zjawiska wietlne, a nadto
pena symbolu posta Chrystusa.

Pytania, uatwiajce rozbiór.

A. 1. Dokd pody Skrzetuski?

W jakim stanie znajdoway si te okolice?

Co si dziao w Zbarau?
Co si dziao w kraju?

Kto w owym czasie sta na czele Rzeczypospolitej?

Dlaczego zgodzono si na wojn?
Jakie stanowisko zajmowa ksi Jeremi?
Czem sta sie po dokonanych zwycistwach?
Jakie sdy o nim wydawano?
Jaki gówny zarzut przeciwko niemu podnoszono?
Jak si zachowywa sam ksi?
Czemu w »zadum« wpada?

2. O ile na t zadum wpyway stosunki, panujce
w Zbarau?

Jakie stosunki panoway w wojsku?
Jak stosunek wojsk do ksicia go charakteryzuje?
Jak rozmowa ze Skrzetuskim?
Dlaczego moliwy jest wyjazd po Helen?

10*
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Jak ten spokój powinien wpyn na ksicia?
Dlaczego nie uspokaja go?

Jak t »zadum« tumaczyli sobie towarzysze ksi-
cia Jeremiego?

Co z rozmowy ich wnioskowa moemy o wielko-
ci cierpienia ksicia?

Jakie budz si w nas uczucia?

Jak na ten nastrój wpywaj sceny z Zagob
i dlaczego?

3. a) Gdzie si ksi znajdowa, o jakiej porze?

Jakie myli walczyy wr duszy ksicia?
Jaki by do niego stosunek ludzi, stojcych u steru

wadzy?
Jaki stosunek wojska do niego?

Go czu w sobie?

Go moemy przytoczy na poparcie pewnoci sie-

bie ksicia Jeremiego?
Jakie mia plany?
Jaki charakter miay te plany?

Jakie one miay znaczenie dla Rzeczypospolitej?

Gzem jeszcze moemy poprze suszno jego ro-

zumowania?
Jak to rozumowanie popieraj

a) próby ukadów?
b) stosunek wojska do ksicia?

c) jego czyny?
Dlaczego jednak ogarn ksicia Jeremiego niepo-

kój, »wicher trwogi, niepewnoci i zwtpie«?
Gzemby byo objcie dowództwa przez niego?

Jakie skutki mogo mie dla Rzeczypospolitej?

O ile suszne jest porównanie z Chmielnickim?
Jak to porównanie wpywa na ksicia?

Jak wpywa na niego rozwaanie nad wej*vntrz-

nemi stosunkami Rzeczypospolitej?

Do jakich wniosków dochodzi?
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Jak si to postanowienie wyraa w jego wygl-
dzie?

Jaki daje wyraz swemii postanowieniu?
Gzem byo dla ksicia oddanie si wadzy regi-

mentarzy?
Jak go to postanowienie charakteryzuje?

Od jakich zarzutów go uwalnia?
Jak wpywa na akcj?
Jakie uczucia w nas budzi?

b) Jak rol w »walce dusznej « odgrywra posta
Chrystusa?

Jaki charakter nadaje tej »walce «?

Jak na nastrój wpywaj zjawiska wietlne?
Jak rol odgrywaj pytania, wykrzyknienia, nie-

domówienia, wyliczenia, powtórzenia, zaprze-

czenia, rozkaniki?
Jakiego rodzaju zda zoonych uywa Sienkie-

wicz?

Jak stron ycia przedstawia Sienkiewicz?

Na czem polega charakterystyka wewntrzna?
4. Jak scen opisuje Sienkiewicz?

O czem przyjaciele rozmawiaj?
Czego wyrazem jest ta rozmowa?
Jaki nastrój wytwarza?
Co zapowiada?
Kto t scen przerywa?
Jak wie przynosi Kuszel?

Jakie znaczenie ma ta wie dla akcji

a) politycznej?

b) miosnej?
Jak wie ta na nas oddziaywa?

B. Jaki nastrój wywoay w nas rozdziay i sceny

poprzednie (w grupie VIII i IX)?
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Czegomy si spodziewali?

Czego si obecnie spodziewamy?
Jakie uczucie w nas si budzi?

W jaki sposób osign autor tak silne wraenie?

Zebranie grupy IX, jako caoci.

Do jakiego punktu dochodzi akcja w rozdz. XXXII
i XXXIII?

Jakby nazwa miejsce, w którem akcja dochodzi

do najwyszego napicia?
Udowodnij, e w rozdz. XXXII i XXXIII obydwie

akcje dochodz do punktu kulminacyjnego.
Jakie znaczenie ma dla tych akcyj wiadomo

o Barze?
Dla której akcji stwarza ona pooenie bez wyj-
cia?

Jakby nazwa taki stan akcji?

Na czem zatem w obydwóch akcjach polega punkt
martwy?

wiczenia:

Prócz charakterystyki ksicia Jeremiego i charakte-

rystyki akcyj mona zada tematy: opowiadanie onie-
rza z wojsk koronnych o ksiciu lub rozmowa Chmiel-
nickiego z Tuhajbejem o zwycistwach ksicia Jere-

miego, nadto: Helena w Barze czeka na odpowied od
Skrzetuskiego.

Z wykresów: wykresy obydwóch akcyj i gównych
postaci, z tematów do rysunków: ksi Jeremi w czasie

walki dusznej.



TOM II. GRUPA X.

Rozdzia I. II. III.

Uwagi wstpne: Wszystkie trzy rozdziay zada
naley tylko na lektur domow z lekcji na lekcj,

w szkole przeczyta mona ustp o wróeniu Horpyny
i scen odjazdu Bohuna (str. 17, 18, 19 od sów: »Wie-
czorem konie gotowe byy do drogi «). Rozbiór ujmuje
odrazu cao grupy. Zbyt drobiazgowa analiza ze

wzgldów wychowawczych nie jest wskazana.

Cel rozbioru: Wstrzymujc dalszy rozwój wypad-
ków politycznych, o których tylko zlekka wspomina,
najsilniej jeszcze w scenie wróenia, sigajcego a
ostatnich wypadków powieci, a zapowiadajcego obok
losów poszczególnych postaci krwawe, ogromne walki,

przez co budzi ywe zaciekawienie i zaniepokojenie

czytelnika, zajmuje si Sienkiewicz gównie akcj mi-
osn, dziaaniem Bohuna jako rywala. By niedol i nie-

bezpieczestwo pooenia Heleny przedstawi, groma-
dzi celowo szereg rodków, sucych do wywoania
uczucia grozy. Xa rodki te skadaj si: pocztkowa
tajemniczo akcji, nowy, naddniestrzaski krajobraz,

nazwa miejscowoci, posta Horpyny i Czeremisa, jej

opowiadania i rozmowy, niepokój i rozmowy Kozaków,
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zjawiska wietlne i nad wszystko wysuwajca si po-

sta dzikiego, ze stanu pokery i uwielbienia do dzikiej

wciekoci przechodzcego wataki, Od tego otoczenia

odbija potnie posta cichej a dumnej, na mier go-

towej Heleny.

Rozdziay, zbudowane na zasadzie zgodnoci i cz-
ciowo kontrastu (Helena-Bohun, Horpyna), odznaczaj
si siln zwartoci kompozycyjn.

Pytania, uatwiajce rozbiór:

Gdzie si akcja odbywa?
Przedstaw cechy charakterystyczne nowego kraj-

obrazu.

Jakie uczucia budzi w nas ten opis?

Co jeszcze wywouje w nas niepokój i groz?
Jak te uczucia wpywaj na zainteresowanie si
akcj?

Która z postaci najbardziej nas zajmuje?
Czego dokonaa Helena w Barze?

Kto j i dlaczego uratowa?
Jak Bohun zachowuje si w stosunku do Heleny?
Jakie ma wobec niej plany?

Jakim zmianom ulega usposobienie Bohuna? Dla-
czego?

Jak si zachowuje Helena?
Na czem polega przepa midzy Bohunem a He-
len?

Jak rol odgrywa Horpyna?
Jak Kozacy?
Czego si dowiadujemy o akcji politycznej?

W jakim kierunku budzi si nasze zaciekawienie?

Jakie ma znaczenie pod wzgldem kompozycyj-
nym scena wróenia?

Jak w tym rozdziale objawy zewntrzne cha-
rakteryzuj ycie wewntrzne?
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Jakie znaczenie ma ta grupa dla r©zw«ju poszcze-

gólnych akcyj?

wiczeniu:

Porównanie krajobrazu naddnieprzaskiego z nad-

dniestrzaskim.
Niedola Heleny.

Z wykresów: wykres akcji Heleny, Bohuna, mi-

osnej.

Rysunki: W drodze do Czartowego Jaru. Przy

mynie.



GRUPA XI.

Rozdziay IV VIII.

Uwagi wstpne: Z grupy tej, któr zada naley
tylko do domu, w szkole dla silniejszego uwydatnienia
przeczyta mona przy rozbiorze charakterystyczne sce-

ny z rozdz. VI—VII lub te scen: Zagoba w chlewie,

nadto opowiadanie o klsce pilawieckiej.

Cel rozbioru: Zaniepokojonego czytelnika tak

akcj polityczn jak miosn pragnie Sienkiewicz cz-
ciowo chocia uspokoi, by go za chwil jeszcze silniej

napeni trwog. W tym celu niedonej akcji regi-

mentarzy, których porednio charakteryzuje te posta
pana aszcz, jako wyraz nastroju ich wojsk, przeciw-
stawia dziaalno podjazdu Skrzetuskiego, który, ma-
jc przy boku trzech przyjació, rzuca postrach na ca
okolic i gromi Bohuna. Budzi si w nas nadzieja no-
wych zwycistw, których dokonaj zgromadzone w Zba-
rau wojska. A ten pogodny nastrój podnosi jeszcze

pena humoru akcja pana Zagoby, który, chocia sam
wpad w niebezpieczne tarapaty, przecie przynosi wie-
ci o losach Heleny. Mimowoli budzi si w nas wrae-
nie, e autor prowadzi nas ku pomylnemu rozwiza-
niu akcji. Ale jest to tylko gra na naszych uczuciach,
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na naszej wyobrani, która ukada ju dalsze projekty,

jest to tylko dranienie moliwoci rozwizania akcji

Skrzetuski-Bohun, którzy po raz pierwszy spotykaj si
w boju, — by wreszcie tem silniej pognbi nas wie-

ci straszn o Pilawcach, o zgubnej dziaalnoci regi-

mentarzy, która w otcha pogra Rzeczpospolit.

W ten sposób potwierdza Sienkiewicz, e rozdz. XXXIII
t. I, by naprawd punktem martwym nietylko w mi-
osnej, ale przedewszystkiem w akcji politycznej.

Wobec takiego stanu oczy nasze zwracaj si znowu
ku postaci ksicia Jeremiego, która ponownie staje si
orodkiem akcji, rola za, jak odegra tak w Zbarau,
jak podczas klski pilawieckiej, czy te popiech, z jakim
gromadzi on rozbitków, podkrela wartoci, jakie on
w tej chwili wnie moe. W ten sposób budzi si na
nowo przerwane oczekiwanie spotkania si ksicia Je-

remiego z Chmielnickim, jako podstawowe zagadnienie

akcji politycznej.

W zwizku z akcj polityczn zaciemnia si bez-

nadziejnie akcja miosna. W ten sposób Sienkiewicz

osiga jednolito nastroju. Tragikomiczne sceny z Za-
gob nastrój ten tylko pogbiaj drog kontrastu, dla

czytelnika stanowi konieczny wypoczynek tem bar-

dziej, e pora pierwszy Sienkiewicz tyle miejsca po-

wica akcji penej humoru, chcc jeszcze dopeni
charakterystyki Zagoby, by utrzyma symetrj w sto-

sunku do postaci Skrzetuskiego, Woodyjowskiego
i Podbipity, których podjazd ywo charakteryzuje.

Z innych czynników zaznaczy naley jedyny

w powieci obrazek z ycia wiejskiego: maoruskie
wesele.

Grupa ta pod wzgldem kompozycyjnym zwarta,

pod wzgldem treci podobnie jak grupa VII lub X,

wysuwa na plan pierwszy pierwiastki powieci awan-
turniczej.
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Pytania, uatwiajce rezbi+r.

Rozdzia IV.

Jakie plany ukadaj przyjaciele Skrzetuskiego?
Jak to ich charakteryzuje?
O ile te plany umoliwia akcja polityczna?
Jak wyglda Skrzetuski?W jakim si stanie znajdowa?W czem szuka ratunku przed boleci?
Jak si nim opiekowa ksi Jeremi?W jakim celu chcia Skrzetuski wyjecha z pod-
jazdem? " r

Dlaczego pojechali z nim przyjaciele?
Jak si zachowa Skrzetuski w czasie podjazdu?
Dlaczego?

Jak przyjaciele? O ile o ich stanie duchowym
wiadcz objawy zewntrzne?

Jakie budz si w nas uczucia?
Jak na te uczucia wpywa przyroda?
Jak rozmowa przyjació? Jak zwaszcza Zagoba''
Jakie inne czynniki na ten nastrój wpywaj?
Jakie znaczenie ma epizod z aszczem ze wzgldu

a) na akcj polityczn?
b) na Skrzetuskiego?

"

Jak nominacja Skrzetuskiego i Podbipiety wpy-
wa na nastrój tego rozdziau?

Rozdzia V.

Jakie byo pooenie polityczne?
Dokd sigay wojska Chmielnickiego?
Jak dziaali regimentarze?
Jaki cel mia podjazd?
Jak spenia swe zadanie Skrzetuski?
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Jak wieci rozsiewane przez Skrzetuskiego oddzia-

ay na Krzywonosa?
Kogo wysa na wywiady?
Czego si spodziewamy?
Jak swe siy rozdzieli Skrzetuski?

Jak si zachowa Zagoba?
W jakich kierunkach rozeszli si przyjaciele?

Który z nich móg si najprdzej spotka z B©-
hunem?

Rozdzia VI.

W jakim kierunku szed pan Zagoba?
Jak si czu? Go go niepokoio? Dlaczego?
Kogo spotka w drodze?

Jak si zachowa wobec weselników?
Co najsilniej wpyno na jego postpowanie?
Jak si bawi?
Jak si wesele skoczyo?
Jak si zachowywa pijany Zagoba?
O ezem wiadczy to zachowanie si Zagoby?
Czem grozio Zagobie spotkanie si z Bohunem?

Rozdzia VII.

W jakiej sytuacji znalaz si Zagoba?
Co sobie Zagoba prz}Tpomnia, zobaczywszy Bo-
huna?

Jak si zachowywa Bohun, jak Zagoba?
Czego si Zagoba spodziewa?
Jak pragn Bohuna przejedna?
Dlaczego usiowania jego byy bezskuteczne?

Co z nim Bohun uczyni?
Jak si zachowa Zagoba w chlewie?

Czego dokona?
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Jakie mia plany?

Kto i jak mu w tern przeszkodzi?

Przedstaw przebieg obrony.

Co si stao w najkrytyczniejszej chwili?

Kto go ocali?

Jaki by przebieg walki?

Jak si zachowa Zagoba w czasie walki?

Jak si wykrci z czynionych mu zarzutów?

Jakie znaczenie mog mie zdobyte przez Zagob
wiadomoci o Helenie?

Rozdzia VIII.

Jakie byy dalsze losy podjazdu Bohuna?
Gzem byo dla niego rozbicie oddziau?
W jaki sposób Zagoba wyzyska zdobyte wiado-
moci?

Co postanowili czyni przyjaciele?

Jak te postanowienia czyy si z akcj poli-

tyczn?
Jakie wieci przywióz Wierszu?
Jaki by przebieg klski pod Pilawcami?
Jakie byy jej przyczyny? Jakie skutki?

Dokd si wojska cofaj?
Czem bya ta klska dla Rzeczypospolitej?

Jak rol odegra w tej klsce ksi Jeremi?
Jak naley rozumie okrzyki na cze ksicia Je-

remiego?

Zebranie grupy jako caoci.

Jakiej akcji powicona jest grupa XI?
Czego si dowiadujemy o akcji politycznej?

Czego wyrazem ma by podjazd Skrzetuskiego
w stosunku do klski pilawieckiej?
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Jak podjazd charakteryzuje:

a) ksicia Jeremiego?
b) Skrzetuskiego?

c) Woodyjowskiego?
d) Podbipit?
e) Zagob?

Jakie znaczenie ma klska pod Pilawcami
a) dla Rzeczypospolitej?

b) dla Chmielnickiego?

c) dla partj i pokojowej?
d) dla ksicia Jeremiego?

Jakiej akcji spodziewamy si w dalszym cigu?
Jakie nowe uboczne wtki akcji wprowadza Sien-

kiewicz w tej grupie?

Jak si rozwija akcja miosna?
Jakie znaczenie ma wprowadzenie Bohuna?
Jakie budz si w nas uczucia w tej grupie?

Jak si one zmieniaj?
Co wpywa na ich zmian?
Jak rol pod tym wzgldem odgrywa Zagoba?
Jakie czynniki skadaj si na wywoanie w nas

grozy, jakie umiechu?
Jakie objawy zewntrzne charakteryzuj stan we-
wntrzny poszczególnych postaci?

O czem wiadczy sposób mówienia Wierszua?
Jakiego czasu on uywa i dlaczego?

Jak rol spenia przyroda?

Jakie poznajemy obrazy obyczajowe?
Czem si róni opis bitwy w tej grupie od po-

przednich opisów?

wiczenia:

Przedstaw, jak si przejawiaa przyja Skrzetu-

skiego, Woodyjowskiego, Podbipity i Zagoby.
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Scharakteryzuj Krzywonosa.
Wymyl i opisz sutuacj tragikomiczn.
Do wykresów nadaje si czciowo akcja poli-

tyczna, akcja Bohuna i Zagoby.
Jako tematy do rysunków su}x mog: Zagoba

na weselu, ucieczka Bohuna.



GRUPA XII.

Rozdzia IX. i X.

Uwagi wstpne: Z grupy tej naley w szkole od-

czyta w caoci rozdzia IX, z rozdziau X opis szlachty,

zdajcej na elekcj.

Cel rozbioru: Rozwijajc konsekwencje klski pi-

lawieckiej, przenosi Sienkiewicz akcj do Lwowa,
a stamtd do Zamocia i Warszawy. Poniewa jednak

orodkiem akcji jest posta Jeremiego, ogranicza si
Sienkiewicz do momentów z jego osob zwizanych.
Dlatego te pomija szereg wypadków, któreby ze wzgl-
du na szeroko obrazu miay doniose znaczenie. Po-
dobnie jak obrona Lwowa i elekcja traktowana jest

epizodycznie, bez wyzyskania caoksztatu malowida,
a nawet ograniczona do rysów drugorzdnych, jak
jest sprawa Woodyjowski-Charamp. To te tern sil-

niej naley uwydatni rysy, które dotycz chocia uam-
kowo waniejszych wypadków dziejowych. Najsilniej-

szym momentem bdzie tu oddanie obrony Lwowa
ksiciu i opis szlachty, cigncej na elekcj, jako kon-
trast w stosunku do wypadków, odgrywajcych si na
polu walki.

Pod wzgldem kompozycyjnym zwartoci odzna-

Metod. rozbiór Ogniem i mieczem .
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cza si rozdzia IX, kiedy rozdzia X, rozbity na dwie
czci, ma raczej charakter dopeniajcy.

Pytania, uatwiajce rozbiór:

A. Gdzie si akcja odbywa i w jakim czasie?

Dlaczego Lwów sta si orodkiem akcji?

Jakie wraenie wywoaa klska we Lwowie?
W jakim stanie znajdowao si wojsko?
Jakie obawy napeniay mieszkaców?
Jak powitano Skrzetuskiego? Dlaczego?
Dokd si Skrzetuski uda?
Czego dowiedzia si od Kuszla?
Jak rol odegra ksi Jeremi pod Pilawcami?
Jak regimentarze?

Dlaczego chciano ksiciu Jeremiemu powierzy
dowództwo?

Gdzie si odbyway narady, kto w nich bra udzia,
i nad czem radzono?

Dlaczego ksi Jeremi nie chcia przyj do-

wództwa?
Kto wpyn na ksicia?
Co go przekonao?
Co znacz wyrazy: »za grzechy moje, przyjmuj?«
Jakie wraenie wywaro przyjcie buawy przez

ksicia?
Co zapowiada ta rado?

B. Jak si przejawia zaniepokojenie mieszkaców
Lwowa?

Jak si przejawiaa nienawi do podczaszego?

Jak cze dla ksicia?

O czem wiadczy wygld ksicia Jeremiego pod-
czas obrad?

Jak rol spenia kontrast?

Jakie uczucia budzi w nas ten rozdzia?
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Rozdzia X.

A. Jak si zachowa ksi Jeremi jako wódz?
Dlaczego wyjecha?
Jakie wraenie wywara ta wiadomo?
Jak si przygotowano do obrony?
Dokd si ksi uda?
Czego dokona w Zamociu?
W jakim celu pody do Warszawy?
Jakie znaczenie miaa dla niego elekcja?

Jakie mia plany?

Jak charakteryzuj Rzeczpospolit tumy, dce
na elekcj?

Jakie myli nasuwaj ksiciu?
Z kim spotka si ksi w drodze?

Jak to spotkanie si z dworem charakteryzuje po-
szczególne postaci?

Czego wyrazem jest scena Woodyjowskiego
z Charampem ze wzgldu

a) na charakterystyk postaci?

b) na to obyczajowe?

B. Jakie akcje rozwija Sienkiewicz w tym rozdziale?

W jakim stosunku pozostaj te akcje do akcji

wojennej?
Xa jakiej zasadzie kompozycyjnej s oparte?

Zebranie grupy XII jako caoci.

Jakie znaczenie ma dla rozwoju akcji grupa XII?

Jakie znaczenie ma dla akcji politycznej elekcja?

W jakim kierunku zwraca si nasze zaintereso-

wanie?
Która posta wysuwa si na plan pierwszy?

Dlaczego?

Czego si spodziewamy w dalszym cigu?
11*
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Jak rol odgrywa w tej grupie kontrast?

Jak si rozszerza to obyczajowe?

wiczenia:

Porównaj scen obrad ze scen »walki dusznej

«

ksicia Jeremiego.

Porównaj i uzupenij obron Lwowa na podstawie
szkicu L. Kubali, p. t. »Obrona Lwowa*.

Wykresy: wykres akcji politycznej, akcji ksicia
Jeremiego, Chmielnickiego.

Rysunki: Spotkanie si Woodyjowskiego z Char-
lampem.



GRUPA XIII.

Rozdziay Xl-XIV.

Uwagi wstpne: Z grupy tej w szkole przeczyta

naley rozdzia XI od chwili spotkania Bohuna i roz-

dzia XII w caoci.

Cel rozbioru: Tak sam elekcj, która dla planów
ksicia Jeremiego wypada niepomylnie, jak i skutki

elekcji, które przejawiaj si w formie cofnicia si
Chmielnickiego, traktuje Sienkiewicz drugorzdnie, nie

zajmujc si gbiej przeyciem tych spraw przez ksi-
cia, chocia on w dalszym cigu jest orodkiem akcji

i do nowych przygotowuje si dziaa. Daleko te sil-

niej wysuwaj si na plan pierwszy postaci w danym
wypadku drugorzdne, jak Zagoba, Woodyjowski,
Bohun i Gharamp, a przedewszystkiem pojedynek Wo-
odyjowskiego z Bohunem, odmalowany przy bogatem
uyciu szeregu rodków kompozycyjnych. Pojedynek

ten nietylko charakteryzuje biorce w nim udzia po-

staci, ale wie si z obydwiema akcjami, budzi nowe
zainteresowanie odsunit na dalszy plan akcj mio-
sn, a nadto wnosi szereg rysów obyczajowych, które

si wi z innemi rysami, dotyczcemi elekcji.

Z uczu obok trwogi o los Woodyjowskiego naj-
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silniej wystpuje humor, reprezentowany dzielnie przez

pana Zagob. Ze rodków kompozycyjnych gówn
rol, jak zwykle, odgrywa kontrast.

Wogóle w tej grupie, jak i w poprzednich, po-
czwszy od grupy X, akcja powieci, o ile za jej pod-
staw wemiemy akcj polityczn, ulega pewnemu
osabieniu, niema tej bezporednioci ruchu, a raczej

cechuje j wyczekiwanie, urozmaicane czy to dowci-
pami Zagoby czy te czynami poszczególnych bohate-

rów. Jedno akcji wprawdzie zachowana, ale nurt jej

powolny.

Pytania, uatwiajce rozbiór:

Rozdzia XI.

1. Jak wygldaa Warszawa przed elekcj?
Jak si przygotowywano do elekcji?

Jacy byli kandydaci na króla?

Kogo popiera i dlaczego ksi Jeremi?

Jak si zachowywa wobec elekcji Chmielnicki?

O ile zachowanie si Chmielnickiego mogo wpy-n na elekcj?
Jak si zachowywaa szlachta?

Jak Zagoba i Woodyjowski?
Czyja kandydatura zwyciya ju przed elekcj?
Czem to byo dla ksicia Jeremiego?
Jakie mia on plany, nadzieje?

Jakie zadanie wyznaczy Woodyjowskiemu?
2. Kogo Woodyjowski spotka w Lipkowie?

Jak si zachowa wobec Charampa?
Dlaczego odoono spotkanie?

Kogo zastali po powrocie do Lipkowa?
Jak spotkanie z Bohunem oddziaao na Zagob?
Jaki plan powzi Zagoba i jak go przeprowadzi?
Czego si obawia?
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Jak si zachowa Woodyjowski?
Jak Bohun? Dlaczego zgodzi si na pojedynek?
Jak wiadomo chcia przy tej sposobnoci zdo-

by Zagoba?
Dlaczego Bohun nie zdradzi miejsca pobytu He-

leny?

Jak si zachowa Charamp i jego towarzysze?

Jak si przygotowano do pojedynku?
Jakie znaczenie mia ten pojedynek

a) dla poszczególnych postaci?

b) dla akcyj?

Jak si zachowywa przed pojedynkiem
a) Zagoba?
b) Woodyjowski?
c) Bohun?

Jaki by ich stan wewntrzny, jak si przejawia
nazewntrz?

Jaki wynik pojedynku przewidywali obecni? Dla-

czego?

Jakie uczucia w nas si budz? Dlaczego?

Rozdzia XII.

A. Kto rozpocz pojedynek?
Jak natar Bohun?
Jaki mia plan?

Jak natarcie odpiera Woodyjowski?
Jak rol odgrywaj uwagi Zagoby?
Jaki skutek miaa taktyka Bohuna?
Jak j wyzyska Woodyjowski?
Jakie byy skutki ataku Woodyjowskiego?
Do czego si uciek Bohun?
Jak ten podstp wyzyska Woodyjowski?
Jak si skoczy pojedynek?
Jak postpowanie przy pojedynku charakteryzuje

Bohuna?
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O ile odpowiada jego charakterowi?

Jak charakteryzuje Woodyjowskiego?
Jakie wraenie wywaro na obecnych zwycistwo
Woodyjowskiego?

Jak zaatwiono spraw z Charlampem?
Jak postpiono z Bohunem?
Go uczyni Zagoba?
Jak to postpowanie charakteryzuje szlacht, Za-
gob?

W7 jakim stanie pozostawiono Bohuna?
Czego si spodziewamy?

B. Jaka rónica cechuje zachowanie si Woodyjow-
skiego wobec Charampa i Bohuna? Dlaczego?

Jakie cechy charakterystyczne poznajemy w sto-

sunku do Zagoby?
Jakie uczucia poznajemy w obydwu rozdziaach?

W jakim stosunku pozostaje opis zewntrzny do

stanu wewntrznego Zagoby, Woodyjowskiego,
Bohuna?

Jakie uczucia budz si w nas kolejno?

Jak rol odgrywa kontrast

a) w scenach z Bohunem?
b) w czasie pojedynku?

Jakie rodki wywouj w nas wraenie ruchu,

szybkoci?
Jakie poznajemy rysy obyczajowe, charakteryzu-

jce szlacht XVII w.?

Rozdzia XIII.

A. Jak przyj ksi Jeremi wiadomo o poje-

dynku ze wzgldu a) na sprawy polityczne?

b) na Skrzetuskiego?

c) na Woodyjowskiego?
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Jakie znaczenie miao pokonanie Bohuna ze

wzgldu na poszczególne akcje?

Jak zmian zapowiada ksi Jeremi w akcji

politycznej ze wzgldu a) na Rzeczpospolit?

b) na siebie?

Jak w akcji miosnej?
Jaka misie przeznaczy Wolodyjowskiemu?
Jak rozmowa z ksiciem Jeremim wpyna na

a) Woodyjowskiego?
b) Zagob?

Jak rol przypisuje sobie Zagoba?

B. Na czem polega komizm postaci Zagoby?
Jak si on rozwija?

O ile jest on zgodny ze znanemi nam cechami Za-
goby?

Jak akcj przypomina nam Sienkiewicz w tym
rozdziale?

Jakie warunki wytwarzaj si dla akcji miosnej?

Rozdzia XIV.

A. Jak wypada elekcja?

Jakie nadzieje wizano z wyborem Jana Kazi-

mierza?
Jak si te nadzieje speniy?
Co czyni ksi Jeremi?
Dokd si uda Zagoba i Woodyjowski?
Jak Zagoba motywuje potrzeb wyjazdu z War-
szawy?

Kogo spotkali po drodze?

Czego sig dowiedzieli od Podbipity?
a) o akcji politycznej?

b) o Skrzetuskim?

Jaki plan powzili przyjaciele Skrzetuskiego?
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B. Jak rol odgrywa Zagoba w tym rozdziale?

Na czem polega komizm jego zachowania si?
Jak ten rozdzia charakteryzuje Skrzetuskiego?

Jak Podbipit?

'Zebranie grupy XIII, jako caoci.

Jakie akcje rozwija Sienkiewicz w tej grupie?
Jakie zmiany zaszy w akcji politycznej?

Jakie znaczenie maj te zmiany dla

a) Rzeczypospolitej?

b) ksicia Jeremiego?
c) Skrzetuskiego?

O ile posuna si naprzód akcja miosna?
Która akcja wysuwa si na plan pierwszy?
Która z postaci?

Która z postaci najwicej w nas budzi zaintereso-

wania? Dlaczego?

Na czem polega symetrja w traktowaniu poszcze-

gólnych postaci?

Jakie uczucia i myli budzi w nas grupa XIII?
Jakie maluje rysy obyczajowe?
Jak rol odgrywaj rozmowy?

wiczenia: Opowiadanie o pojedynku ze stanowi-
ska Eljaszenki lub Charampa. Opowiadanie Zagoby
o pobycie w Warszawie. Ksi Jeremi po elekcji Jana
Kazimierza (walka duszna). W obozie Chmielnickiego
pod Zamociem. Helena w Czortowym Jarze. — Na tle

pojedynku mona okreli rónice midzy malarstwem
a opowiadaniem.

Z wykresów: wykres akcji politycznej, Bohuna,
Skrzetuskiego.

Rysunki: Poszczególne fazy pojedynku Woody-
jowskiego z Bohunem.



GRUPA XIV.

Rozdziay XV—XX.

Uwagi wstpne: Z grupy tej naley odczyta
w szkole sceny, charakteryzujce akcj pokojow Ki-

siela, a wic sceny, dotyczce podróy poselstwa, spo-

tkania si ze Skrzetuskim, przyjcia przez Chmielnic-

kiego i t. p. Inne, zwaszcza dotyczce akcji miosnej,

jako mniej wane, przeznaczy naley na lektur do-

mow, na któr zadawa mona ju wiksze partje

tak, e grup ca mona przerobi w trzech lekcjach.

Cel rozbioru: Grupa XIV tworzy symetryczn,
pen objektywizmu przeciwwag w stosunku do akcji,

której wyrazem by ksi Jeremi. Cho zwyciski
w boju, pokonany na terenie polityki sejmowej i dwor-
skiej, której niestety Sienkiewicz obszerniej nie przed-

stawi, pozostaje ksi Jeremi w cieniu, a na plan

pierwszy wysuwa si Kisiel, jako gowa polityki poko-

jowej. Ale polityka ta doprowadza ostatecznie do ha-

niebnych skutków, do czego si sam Kisiel przyznaje.

Program ksicia Jeremiego reprezentuje nieugity
Skrzetuski. Ostatecznie program wojenny wobec zacho-

wania si Chmielnickiego zwycia, co staje si trium-

fem polityki ksicia Jeremiego, który, cho odsunity
od dowóditwa, gromadzi siy do obrony.
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Ten upadek polityki pokojowej kreli Sienkie-

wicz w szeregu gboko wzruszajcych scen, nalecych
do na

j
pikniejszych w powieci, posugujc si gównie

kontrastem, odtworzeniem psychiki przy uyciu szeregu

rodków, jak opis zewntrzny, jzyk i t. p., budzc na-
sz ambicj narodow, ywo reagujc na upokorzenia

ze strony Chmielnickiego. Punktem kulminacyjnym
tej akcji, to rozmowa Kisiela ze Skrzetuskim.

Prowadzona równolegle, niepomylna w swych
wynikach akcja miosna, czy si pod wzgldem na-
stroju z akcj polityczn, pod wzgldem za kompo-
zycyjnym wciga w swe dziaanie obok Skrzetuskiego

osoby Kisiela, Chmielnickiego i innych. Ni te gównie
zajci w czasie le zimowych przyjaciele Skrzetuskiego.

Do najsilniejszego napicia dochodzi w chwili, kiedy

Kurcewicze przynosz wiadomo o mierci Heleny,

miar za tego napicia, to zachowanie si zrozpaczo-

nego Zagoby.
Ta równolego akcyj obok symetrycznoci, to

wcignicie do nich wszystkich osób, bo i taki Zachar
z obydwiema akcjami zwizany, zapewnia tej grupie

nietylko logicznie zwizan, ale i uczuciow jednolito.
Podkrela za j zerodkowanie takich czynników, jak

przyroda, pora dnia, umiejtne operowanie rol masy,
wraeniami wzrokowemi, suchowemi czy momentami
ruchu.

Pytania, uatwiajce rozbiór:

Rozdzia XV.

A. Dokd zmierzali Zagoba i Woodyjowski?
Jak wyglda kraj po ustpieniu Chmielnickiego?

W jakiej porze roku odbywa si akcja?

Jaka bya zima?

Jakie nadzieje wizano z pstr zim?



— 173 —

Dokd si uda Skrzetuski?

Go czyni po drodze?

Jakie niepowodzenia spotkay Chmielnickiego?

Go si stao z Krzeczowskim? Jak to wpywao na
akcj polityczn?

Kogo zastali Zagoba i Woodyjowski w Zbarau?
Dokd si uda Skrzetuski?

Jak mu chcieli pomóc przyjaciele?

Go wstrzymao ich wyjazd?
Czego si dowiadujemy z listu Skrzetuskiego?

Jak dugo Skrzetuski szuka Heleny?

B. Jakie akcje rozwijaj si w tym rozdziale?

Jakie zmiany zaszy w akcji politycznej?

Czego si spodziewamy w akcji miosnej?
Jakie opisy przyrody daje nam Sienkiewicz?

Jakie maj one znaczenie?

a) ze wzgldu na opis?

b) ze wzgldu na akcj?
Jak rol speniaj rozmowy?

Rozdzia XVI.

A. Dokd si akcja przenosi?

W jakim celu jechali komisarze?
W jakich warunkach?
Przeciwko komu zwracay si napaci kozackie?

Jak si zachowywa Kisiel?

W jakim by stanie?

Jakie go myli trapiy?
Jakie mia zamiary?
Jak bya rzeczywisto?
Czego wyrazem jest jego »walka duszna«?

Jak pooenie komisarzy charakteryzuje rozmowa?
Jak wpywa na t groz pooenia przyroda?

Kto si zgosi do komisarzy?
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W jakim celu przyczy si Skrzetuski do komi-
sarzy?

Czego si z rozmowy Skrzetuskiego z komisarzami
dowiadujemy o wynikach poszukiwania He-
leny?

Dlaczego Skrzetuski nie uwierzy w mier Bo-
huna?

Kto by temu winien?
Dlaczego Skrzetuski znalaz u komisarzy odczucie

swego pooenia?
W czem byo ich pooenie podobne?

B. Jak si obydwie akcje rozwijaj w tym rozdz.?

Jakie osoby bior w niej udzia?
Scharakteryzuj je!

Scharakteryzuj Skrzetuskiego!

W czem si te postaci schodz, czem róni?
Jaki nastrój panuje w tym rozdziale? Jakie uczu-

cie budz w nas poszczególne akcje?

Jakich rodków uywa Sienkiewcz celem wywo-
ania grozy i przygnbienia?

Jaki udzia w tern bierze jzyk?
Jak rol odgrywa tre rozmowy, jak przeno-
nie, porównania?

Jak rol odgrywa sia gosu i wraenia suchowe?
Jak rol przyroda?

Rozdzia XVII.

A. W jakich warunkach posuwao si poselstwo

w dalszym cigu?
Jak si wobec poselstwa zachowa Chmielnicki

a) podczas podróy poselstwa?

b) podczas powitania?
Jak go to postpowanie charakteryzuje?
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Dlaczego Chmielnicki tak postpowa?
Jakie byy jego siy?
Jakie znaczenie?

Czemu zawdzicza swe sity i znaczenie?

Jakie byy ujemne cechy jego dziaa?
Jak odczuli komisarze postpowanie Chmielnic-

kiego?

Jakie niebezpieczestwo zagrozio Skrzetuskiemu?
Jak si Skrzetuski zachowa?

Jak ostrzeenie Jaszewskiego charakteryzuje sto-

sunki kozackie?

Jak te stosunki charakteryzuje zachowanie si
tumu?

Scharakteryzuj Kozaków i Chmielnickiego!

B. Jakiej akcji politycznej spodziewamy si z post-
powania Chmielnickiego? ze sów Jaszewskiego?

Jakie mia plany Skrzetuski?

Oce warto tych planów na podstawie znanych
wypadków z Bohunem?

Przypomnij sobie, ile razy Bohun by bliski

mierci?
Jakiej akcji moemy si spodziewa?
Jak rol w tym rozdziale odgrywa kontrast?

Rozdzia XVIII.

A. I. Jakie zamiary przywiecay poselstwu Kisiela?

Jak postanowiono postpowa w stosunku do
Chmielnickiego?

Jak Chmielnicki przyj poselstwo?

Kto go otacza?
Jak Chmielnicki wyglda? Co czu, co myla?

Jakie chcia wywoa wraenie?
Jakie wraenie wywouje ten obraz?



— 176 —

Opisz orszak poselski.

Jak wyglda wojewoda Kisiel? Go myla, co czu?
O czem wiadcz jego rozwaania o ks. Jeremim?
Jakie wraenie wywouje ten obraz?

Jakie znaczenie ma opis zewntrzny Chmielnic-
kiego i Kisiela?

Co autor przez to zestawienie osiga?
Jakie w nas budzi uczucia?

Czem byo to poselstwo dla Rzeczypospolitej?

Jak si rozpocz akt?

Co uczyni Skrzetuski? Dlaczego?
Czem ten czyn by w stosunku do Chmielnickiego?
Jakie móg mie skutki?

Jak uratowa sytuacj Kisiel?

Jaka bya tre przemówienia Kisiela?

Jak si zachowali wobec niego pukownicy?
Jak Chmielnicki?
Co powinien by uczyni?
Jak wyzyska dla siebie poselstwo?

Jakie byy przyczyny jego gniewu?
Jaki zatem by wynik poselstwa?

Jakie nowe naigrawania i upokorzenia przyniosa
uczta? Jak si zachowywa Chmielnicki?

Jakie wraenie wywar na Chmielnickim krok
Skrzetuskiego?

O ile w tej ocenie Chmielnickiego tkwi krytyka
polityki Kisiela?

O ile t polityk krytykuj opinje pukowników?
Czyj polityk reprezentuje tu Skrzetuski?

Jak na tle poselstwa przedstawia si program
ksicia Jeremiego?

2. Jakie nowe upokorzenie spotkao poselstwo po
powrocie z uczty?

W jakim stanie znajdowa si Kisiel?

Dlaczego zawezwa Skrzetuskiego?
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Jak usprawiedliwi Skrzetuski swoje postpo-
wanie?

Czem to usprawiedliwienie bvo w stosunku do

Kisiela?

Jak tumaczy swe postpowanie wojewoda Kisiel?

O czem wiadczy to tumaczenie?
Jak je zrozumia Skrzetuski?

Jaki wyraz da temu?
Jaki cel ma ta scena? Go nam wyjania, co pro-

stuje?

3. Jaki przebieg miay dalsze narady?
Jak to wiadczy o planach Chmielnickiego?

Co gównie zajo Chmielnickiego?

Za co by wdziczny Skrzetuskiemu?

Jak t wdziczno okaza?
Czego si Skrzetuski dowiedzia?
Co postanowi czyni?

B. Jakie znaczenie ma ten rozdzia dla akcji poli-

tycznej?

Czyja polityka w tym rozdziale znajduje poparcie?

Kto reprezentuje pogldy ksicia Jeremiego?
W jakim zwizku z akcj pozostaje charaktery-

styka zewntrzna poszczególnych postaci?

Na czem polega potga i sabo Chmielnickiego?

Jak si posuguje Sienkiewicz kontrastem i co

przez to osiga?
Porównaj walk duszn ksicia Jeremiego i Ki-

siela!

Do jakiego wniosku doprowadza nas to porów-
nanie?

Jakie sdy przedtem syszelimy o Kisielu?

Jaki sd moemy wyda obecnie?

Na czem polega symetrja w kompozycji akcji, i co

autor przez ni osiga?
Metod, rozbiór »Ogniem i mieczem*. 19
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Rozdzia XIX.

A. Co czynili Zagoba i Woodyjowski w Zbarau?
Jakie wieci otrzymali, dotyczce akcji politycz-

nej?

Dlaczego te wieci przyjo rycerstwo »z wcie-
koci«?

Go one zapowiaday?
O ile rozmowa z Zacharem zmienia te wieci?
Które zapatrywania moemy uzna za prawdziwe?
Czego dowiedzielimy si o losie poselstwa?

W czem w ocenie akcji politycznej Zagoba i Wo-
odyjowski dopucili si niesprawiedliwoci?

Czego si dowiadujemy o akcji miosnej?
Dlaczego poszukiwania Skrztuskiego by}'' da-

remne?

B. Jakie rysy obyczajowe zawiera ten rozdzia?

Jak rol odgrywa humor?
Kogo charakteryzuje?

Jak rol spenia rozmowa?

Rozdzia XX.

A. Jaki by skutek poselstwa Kisiela?

Do czego si przygotowywano?
Komu oddano dowództwo?
Dlaczego pominito ksicia Jeremiego?
Jak si zachowywa ksi Jeremi?
Dlaczego trway cigle walki?

Kto si w nich odznaczy?
Dlaczego mu Zagoba nie towarzyszy?
Jakie wieci co do wojny przywieli Kurcewicze?
Jak wiadomo przywióz Woodyjowski?
Jakie byy dowody prawdziwoci tej wieci?
Jak ona oddziaaa na Zagob?
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Jak si jego bole przejawia?
Co si stao ze Skrzetuskim?

B. Go nam zapowiada akcja polityczna?

Do jakiego stanu dosza akcja miosna?

Zebranie grupy XIV, jako caoci.

W jakiej porze odbywa si akcja XIV grupy?
Gdzie si odbywa?
Jaka akcja wysuwa si na plan pierwszy?

Jakie ma ona znaczenie ze wzgldu
a) na tre?
b) na budow powieci?

O ile ta akcja wpywa na charakterystyk ksicia
Jeremiego?

Go ona wykazuje?
Do czego nas autor przygotowuje?
Jak si rozwija akcja miosna?
W jakim zwizku pozostaje ona z akcj poli-

tyczn?
Które postaci wystpuj wT obydwóch akcjach?

Jak rol w nich odgrywaj?
Scharakteryzuj Kisiela.

Porównaj go z ksiciem Jeremim.
Scharakteryzuj Chmielnickiego.

Wyka rónice, jakie w nim zaszy w stosunku do
dawnych cech.

Scharakteryzuj Skrzetuskiego!

Wyka na podstawie XIV grupy, co naley rozu-

mie przez

a) równolego akcyj,

b) symetryczno akcyj.

Wyka na podstawie XIV grupy, jak opis ze-

wntrzny charakteryzuje stan wewntrzny po-
staci: a) Kisiela,

12*



— 180 —

b) Chmielnickiego,

c) Zagoby, *

d) Skrzetuskiego.

Jak jzyk odtwarza stan wewntrzny postaci?

Jak si Sienkiewicz posuguje kontrastem? (Czem
si róni kontrast zewntrzny od wewntrznego?)

Jakich rodków uywa celem wywoania grozy,

niebezpieczestwa?
Jakie uczucia wywouje w nas ta grupa?

wiczenia: Które sceny najbardziej mnie wzru-
szyy i dlaczego? Na czem polega bezstronno Sienkie-

wicza w przedstawianiu akcji politycznej ze strony

polskiej? (tylko na podstawie powieci). Dlaczego
Chmielnicki lekceway Kisiela? Po czyjej stronie sta-

nby, ksicia Jeremiego czy Kisiela, dlaczego? Dla-
czego przy rozdawnictwie buaw pominito ksicia Je-
remiego? — Wdrówka Skrzetuskiego z kupcami.
Przedstaw, jakby si akcja dalej rozwijaa, gdyby
Skrzetuski zgin.

Z wykresów: wykres akcji politycznej i Skrzetu-

skiego.

Z rysunków: przyjcie poselstwa przez Chmiel-
nickiego. Ze wzgldu jednak na trudne zbiorowe sceny
nie naley w tej grupie nalega na rysunki.



GRUPA XV.

Rozdzia XXl-XXIIL

Uwagi wstpne: Z grupy tej w szkole naley prze-

czyta z rozdziau XXI ustpy, dotyczce przemiany
wewntrznej Zagoby, z rozdziau za XXIII od sceny

w Poskirowie do koca. Na lektur mona zada ca
grup z lekcji na lekcj (ale nie z dnia na dzie).

Cel rozbioru: W grupie XV o akcji politycznej

dowiadujemy si tylko ubocznie przy wyjanianiu nie-

bezpieczestw, grocych akcji miosnej. Akcja za mi-
osna, szybko zmierzajca do rozwizania, ale nie ko-
czca si, aby nie zahamowa zainteresowania i z tego

róda pyncego i tern silniej wzruszy podczas obrony
Zbaraa, rozwija si popiesznie, wywoujc co krok
inne wzruszenia, niepokoje i radoci, zy wspóczucia,
zaparcie oddechu i uczucia ulgi, gdy z tylu niebezpie-

czestw bohaterowie, dziki dziwnemu, przypadkowe-
mu zbiegowi okolicznoci, w którego prawdopodobie-
stwo chtnie si wierzy, wychodz szczliwie. Bogato
i wszechstronnie scharakteryzowana posta Zagoby
ogromnie oywia i urozmaica pen ruchu akcj, na tle

której bliej poznajemy, penego rycerskoci, pana Wo-
odyjowskiego, wreszcie i Rzdzian konsekwentnie
utrzymuje si w swym charakterze dobrego, ale chci-

wego pachoka. Helena, scharakteryzowana prawie
tylko zewntrznie, czynniejszej roli nie odgrywa.
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Grupa ta w zestawieniu z X daje te mono cz-
ciowego porównania dwóch wiatów: kozackiego i pol-

skiego.

Warto grupy polega na zwartej kompozycji,
utrzymujcej czytelnika w cigiem napiciu, dziki
umiejtnemu zastosowaniu prawa stopniowania i kon-
trastu, dziki wywoywaniu nagych wzrusze przy

zachowaniu zasadniczego tonu pogody i wiary w po-

mylne rozwizanie sprawy. Jest ona symetrycznem
wyrównaniem akcji miosnej w stosunku do akcji Bo-
huna, wyzwoleniem czytelnika z przydugiego ju wy-
czekiwania, a nadto umiejtnem przygotowaniem do
nowych walk, których pocztkiem spotkanie si z pod-
jazdem tatarskim.

Pytania, uatwiajce rozbiór:

Rozdzia XXI.

A. Gdzie i kiedy si akcja odbywa?
W jakim stanie znajduje si Zagoba?
Jak si ten stan przejawia?

Go jest przyczyn tego stanu?

Jak na ten stan wpywa przyroda?

Jak wspomnienia?
Jak stan Zagoby charakteryzuje akcj miosn?
Kto ten stan przerwa?
Jak rol dotychczas odgrywa Rzdzian w akcji

miosnej?
Jakie wieci przyniós Rzdzian?
Jakie wraenie wywary te wieci na Zagob?
Jak si to wraenie przejawia

a) pod wpywem wiadomoci o Bohunie?
b) o Helenie?

Jak si zmienia nastrój zebranych?

Jak si zmienia uczucie czytelnika?
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Jak na t zmian wpywa opowiadanie Rzdziana
a) ze wzgldu na swoj tre?
b) ze wzgldu na form opowiadania?

Co postanowili uczyni przyjaciele Skrzetuskiego?

Dlaczego Podbipita musia zosta?
Dlaczego postanowiono zachowa tajemnic przed

Skrzetuskim?
Jakich wypadków si spodziewamy?
Jak na nas wpywa uwaga Podbipity o Rogow-
skim?

Czego si obawiamy?

B. Jak si rozwija akcja miosna?
Kto wpywa na jej rozwój?

Dlaczego moemy uwierzy w prawdziwo wy-
padków, o których opowiada Rzdzian?

Jakie pobudki wpyway na postpowanie Rz-
dziana?

Jak postpi z Bohunem?
Jak postpowanie Rzdziana ocenili przyjaciele

Skrzetuskiego?

Jak to postpowanie wiadczy o Rzdzianie?
Jak o przyjacioach Skrzetuskiego?

Na czem polega komizm postaci Rzdziana?
Czem si róni od humoru Zagoby?
Jak rol odgrywa w tym rozdziale kontrast, jak

stopniowanie?

Rozdzia XXII.

A. 1. Jak si przyjaciele przygotowali do wyprawy?
Jakie stosunki panoway nad Dniestrem?
Do czego si ludno przygotowywaa?
W jakiej porze przyjaciele jechali?

ile opis przyrody pozostaje w zwizku z akcj?
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Jaki nastrój w nas si budzi?

Jak na ten nastrój wpywaj wiadomoci
a) o Tatarach?
b) o »paskudnych potgach«?
c) o moliwoci zabkania?
d) o Horpynie i Czeremisie?

2. Jak im si powioda podró przez kraj zajty
przez Kozaków?

Jak ich przyjmowano, dlaczego?

Jak rol odegra Rzdzian?
Kogo z Kozaków poznajemy dokadniej?
Jakie nadzieje napeniay przyjació?

3. Jakie uczucie opanowao ich po przybyciu nad
Waadynk?

Jak si zachowywa Rzdzian, Zagoba, Woody-
jowski?

Z czego wynika rónica w ich zachowaniu si?
Jakie uczucia budz w nas

a) rozmylania Zagoby?
b) trwoga Rzdziana?
c) spokój Woodyjowskiego?

Jak rol odgrywa opis przyrody?
4. W jaki sposób przyjaciele dostali si do Gzarto-

wego Jaru?

Jak wygldaa Horpyna?
Jakie wraenie budzi w nas jej posta?
Jak na to wraenie wpywa opis przyrody?
Jak si Horpyna zachowywaa?
Czego si od niej dowiedziano?
Kto j zabi?
Kto zabi Czeremisa?
Kto si dosta pierwszy do Heleny?
Jak si zachowa a) Woodyjowski?

b) Helena?
c) Zagoba? .
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B. Jakie uczucie budzi w nas uwolnienie Heleny?

Jakie uczucia budziy si w nas w cigu r©z-

dziau XXII?
Co nas jeszcze niepokoi?

Jak rol w tym rozdziale odgrywa kontrast, jak
stopniowanie?

Rozdzia XXIII.

A. 1. Kiedy wyjechano z Jaru?

Dlaczego tak popiesznie?

O czem rozmawiano po drodze?

Jak ta rozmowa charakteryzuje Zagob i Rz-
dziana?

Jak si zachowywa Woodyjowski? Dlaczego?

Jak jego myli charakteryzuj Helen?
Jakie trudnoci mieli do przezwycienia?
Jak drog wybrali?

Jaki obrót wziy wypadki polityczne?

O ile rozpoczcie kroków wojennych utrudniao

im ucieczk?
Dokd dotarli szczliwie?
Jak daleko byo jeszcze do Zbaraa?

2. Kogo Zagoba spotka w Poskirowie?
Komu Bohun zawdzicza swe ocalenie?

Jak si wobec tego zachowano?
Jakie nowe niebezpieczestwo im zagrozio?

Po czem pozna Woodyjowski, e nieprzyjaciele

si zbliaj?
Jaki plan powzi Woodyjowski?
Jak go wykona?
Jak si zachowa Zagoba?
Jaka spotkaa ich przygoda? Go im grozio?

Kto ich ocali?

Co si stao z Helen?
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Jak opinj o losie Heleny wypowiadaj Woody-
jowski i Zagoba?

Jak nadziej budzi w nas ta opinja?

B. Co wpywa na nasze zaniepokojenie w tym roz-

dziale?

Kiedy nasze zaniepokojenie byo najsilniejsze?

Jak wpywaj na nas sceny komiczne?
Któr ze scen uwaasz za najzabawniejsz?
Czemu?

Jak dziaa w tym rozdziale kontrast, jak stopnio-

wanie?
Jaki obrót wzia akcja miosna?
Czegomy si dowiedzieli o akcji politycznej?

Zebranie grupy XV, jako caoci.

O ile grupa XV posuwa naprzód akcj polityczn?
Jakie wypadki zapowiada?
W jaki sposób o nich si dowiadujemy?
Jak si rozwija akcja miosna?
Jakie w stosunku do niej przeywamy niepokoje,

jakie radoci?
Która osoba i dziki czemu wystpuje na plan

pierwszy?

Jaki nastrój wprowadza posta Zagoby?
Jakie ma on wady, jakie zalety? Oce jego

warto.
Jak rol odgrywa Helena?
Jak Rzdzian, Woodyjowski?
O ile postpowanie ich zgodne jest z dotychczas

poznanemi cechami?
Jakie znaczenie ma w tej grupie prawo kontrastu

i stopniowania?
Wska miejsca, w których Sienkiewicz celowo

przygotowuje nas do przyszych wypadków?
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Jak Sienkiewicz koczy grup XV?
Go osiga przez t tajemniczo?

wiczenia: Opowiadanie Heleny Zagobie o po-

bycie w Czartowym Jarze.

Dalsza ucieczka Heleny.

Bohun w Czartowym Jarze (po ucieczce Heleny).

Wska miejsca, w których przypadek wpywa na
zwrot akcji.

Z wykresów: wykres akcji Heleny, Zagoby, poli-

tycznej.

Rysunki: Ucieczka przez las.



GRUPA XVI.

Rozdziay XXIV-XXIX.

Uwagi wstpne: Z rozdz. XXIV przeczyta naley
w szkole opis przybycia ksicia Jeremiego, potyczki

z Tatarami, scen: Chmielnicki i chan, opis szturmów
i zakoczenie rozdziau, z rozdz. XXV przynajmniej
opis burzy, z rozdz. XXVI tylko ustpy, charakteryzu-

jce wojsko, rozdz. XXVII i XXVIII w caoci, z rozdz.

XXIX charakterystyki króla, Radziejowskiego i Osso-
liskiego, ewentualnie scen zjawienia si Skrzetu-

skiego.

Ze wzgldu na to, e rozbiorowi tej grupy po-
wici si musi duo wicej uwagi i czasu, cel roz-

bioru, podobnie, jak to czynilimy z pocztku, poda-
jemy przed kadym rozdziaem.

Rozdzia XXIV.

Cel rozbioru: Rozpoczynajcy grup XVI rozdzia
XXIV przynosi nam wreszcie zapowiadane niemal od
pierwszego rozdziau spotkanie si ksicia Jeremiego
z Chmielnickim. W ten sposób doprowadza Sienkiewicz

akcj do najwyszego napicia i zapowiada jednocze-

nie bliski koniec powieci. By to napicie wzmocni,
uposaa Sienkiewicz ksicia Jeremiego w si moraln,
opart na zaufaniu caego narodu, a oddanie mu przez
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regimentary buawy, to widomy znak, e ksi Je-

remi, który si podda ju dawno prawom Rzeczypospo-
litej, tego zaufania jest godny. Naprzeciw tego, ubo-
giego w siy, ale opartego na duchowych wartociach
wodza, stawia Sienkiewicz potnego Chmielnickiego

z setkami tysicy Kozaków, czerni, Tatarów, zatem po-

tg materjaln, pod wzgldem moralnym ohydn.
Obrazy walk, potyczki, harców, szturmu próbne-

go i trzykrotnego szturmu ogólnego, cho i wrogom
nie odbieraj zalet rycerskich, to jednak na pierwszy
plan wysuwaj wyszo pierwiastków duchowych nad
materjalnemi, odtwarzajc przy uyciu wszelkich rod-
ków stylistycznych i kompozycyjnych ogrom grozy tych

walk, które agodzi spokojne, pene wspóczucia i smu-
tku Grottgerowskie zakoczenie rozdziau.

Stosunek wojsk polskich do ksicia Jeremiego

i przeciwstawiony mu stosunek kozaków do Chmiel-
nickiego i chana do Chmielnickiego, maj jeszcze sil-

niej t rónic dwóch potg uwydatni.
A w tych wszystkich o przejrzystym planie opi-

sach, w których przedewszystkiem bierze udzia tum,
nie zapomina Sienkiewicz o jednostkach, które si z po-

ród niego wybijaj na czoo. Obok zatem na pierwszy

plan wysuwajcego si ksicia Jeremiego mamy
Chmielnickiego i chana, obok czynów Skrzetuskiego,

Podbipity, Woodyjowskiego, Wierszua czy Zagoby
widzimy Buraja, Tuhajbeja i Subagazego, przedsta-

wionych bezstronnie, z homeryckim niemal spokojem.

Wcignicie tych wszystkich postaci do dziaania po-

budza jeszcze bardziej nasze zainteresowanie si akcj,
opis za oywia si jeszcze bardziej, nabierajc ycia
i ruchu, kada scena wywouje te gbok reakcj
uczuciow.

Akcja miosna ledwie sabem odzywa si echem,
milknie wobec walk. decydujcych o losach ojczyzny,
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co tak gboko zrozumia nie pora pierwszy Skrze-
tuski.

Z zagadnie formy obok znanych rodków jak

kontrast, stopniowanie, podkreli naley obfito po-
równa epickich.

Pytania, uatwiajce rozbiór:

A. 1. Kogo zasta Woodyjowski i Zagoba w Zbarau?
W jakim celu zgromadzono wojsko w Zbarau?
Dlaczego wybrano Zbara?
Jak rol odegraa pod tym wzgldem osoba ksi-

cia Jeremiego?
Jak przygotowano Zbara do obrony?
Jakie nastroje panoway w obozie?

Jakie wieci goszono?
Jakie wraenie wywaro przybycie Zagoby, Wo-
odyjowskiego i Kuszla? Dlaczego?

W jakim stanie znaleli Skrzetuskiego?

a) jak si zmieni zewntrznie?
b) czego si dowiadujemy o jego stanie du-

chowym?
c) czem dla niego bya nowa wojna?

O ile rozmowa przyjació objania nam stosunki

w Zbarau?
Jakie wypadki pogorszyy jeszcze ten nastrój

w obozie?

Jakie wraenie wywaro przybycie ksicia Jere-

miego?
Jak si ta rado objawia

a) wród wojska?
b) u Skrzetuskiego?

c) u regimentarzy?
d) jak witano ksicia Jeremiego?

W jakim zwizku z t radoci pozostaje opis

przyrody?
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Jak rol wyznaczono ksiciu Jeremiemu? Dla-
czego?

Jakie wraenie wywaro przyjcie przez niego bu-
awy?

Jak akcj zapowiada obranie wodzem ksicia Je-

remiego?

Kiedy si akcja odbywa?

2. a) Jakie wieci przyszy dnia nastpnego?
Jak wpyno objcie dowództwa przez ksicia na
przygotowania do obrony?

Jak powitano podjazd nieprzyjacielski?

a) kto wyruszy pierwszy z obozu zbaraskiego?

b) komu Tatarzy zagrozili?

c) jak Tatarzy walczyli?

d) jak uderzy Wierszu, dlaczego?

e) jaki przebieg miaa walka?
f) kto mu poszed na pomoc?

g) kto rozstrzygn potyczk? _

h) jak si zachowali Tatarzy? Dlaczego?
i) jaki by przebieg harców?

j) kto si w nich odznaczy?
Jakie wraenie zwycistwo wywaro na wojsku?
Jakie wraenie wywiera opis walki na czytelnika?

2. b) Dziki czemu odczuwamy ruch, szybko?
Jakie znaczenie ma pod tym wzgldem:

a) dobór wyrazów?
b) asyndetony?
c) rytm zda?
d) porównania?
e) uycie czasów?

3. Co zapowiadao przybycie Chmielnickiego i chana?
Jakie byy ich siy?
Jak Sienkiewicz przedstawia ogrom tych si?
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O ile z opisem potgi Chmielnickiego wie si
rozmowa Zagoby z przyjaciómi?

O ile zawiera ona pociech?
Jak si ta pociecha przedstawia wobec rzeczywi-

stoci?

Jakie siy posiadali obydwaj wodzowie?
O czem wiadczy wysannik Chmielnickiego?
Jak si zachowa ksi Jeremi?

O czem wiadczy zachowanie si ksicia Jere-

miego?
Na czem swe rachuby opiera Chmielnicki?

Na czem ksi Jeremi?
Jakie wraenie wywara uczta w zamku na chanie?

Jak rozmowa chana z Chmielnickim okrela wza-
jemny ich stosunek?

Jak akcj zapowiada?
Jak zachowanie si obydwóch wodzów ich cha-

rakteryzuje?

Na czem polega kontrast?

4. Jaki mia charakter próbny szturm?
Jakie wywar wraenie? Dlaczego?

Jak si odbya i jaki cel miaa procesja?

Jakie wraenie wywara na oblonych?
Kiedy nastpi szturm nastpny?
Jak si do niego Chmielnicki przygotowa? Dla-

czego?

Jak si szturm odby?
Uó plan szturmu:

Co poprzedzao szeregi kozaków?
W jakim celu pdzono woy i jeców?
Jak si zachowali Polacy?

Jak si przedstawia atak?

Jak Chmielnicki rozdzieli siy?

W jaki sposób atakowano?
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O ile groz walki potguj:
a) zjawiska wietlne?
b) zjawiska wzrokowe, gosowe?
c) mnogo atakujcych i ich ruchy?
d) sposób walki?

e) skutki ataku?
f) opis Chmielnickiego?

g) poszczególne obrazy?
h) porównania, przenonie, okrelenia?
i) wyznania autora?

Jak si bronili Polacy?

Ile razy Chmielnicki ponawia atak?

Jak si zachowywa ksi Jeremi?

Jak go Sienkiewicz opisuje?

Jakie wraenie wywiera ten opis?

Jakie wraenie wywaro na oblegajcych zjawie-

nie si ksicia Jeremiego?
Jaki plan powzi ksi Jeremi?

Jakie skutki miao natarcie jazdy?

a) jak si zachowali kozacy?

b) jak Tatarzy?

c) czego dokona Skrzetuski?

d) czego Podbipita?
e) co umoliwiy ich czyny?

f) do czego doprowadziy?
Co si dziao na lewem skrzydle?

W jaki sposób wdar si Buraj?
Czem to grozio?
Kto przyszed z pomoc i jaki skutek miaa pomoc?
W jakiem pooeniu znalaz si Buraj?
Jaki plan powzi, jak si broni, kogo zaatakowa?
Jak si zachowa Zagoba? Dziki czemu zwy-
ciy?

Jak si zatem skoczy pierwszy szturm?

Metod, rozbiór »Ogniem i mieczem*. 13
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5. a} Jak si zachowywano w obozie polskim pu zwy-
cistwie?

Jak si przejawiaa rado ?

Kto si wysun na pierwszy plan?

Dlaczego ksi Jeremi? Jak si on zachowa?
O ile suszne byy zaszczyty, okazywane Zagobie?
Jak si zachowa Zagoba, dlaczego?

Jak si Polacy przygotowywali do odparcia no-

wego szturmu?
b) Co si dziao w obozie kozackim po klsce?

Jak si zachowywali pukownicy?
Jak Chmielnicki?

Jak chan?
W jaki sposób wytumaczy si Chmielnicki?
Jak go to charakteryzuje?

c) Jakim obrazem koczy si rozdz. XXIV?
Czem ten obraz jest w stosunku do caego roz-

dziau?
Jakie uczucia budzi w czytelniku?

Jak ntyl wyraa?
Jakie ma znaczenie ostatnie zdanie?

Zebranie rozdziau XXIV, jako caoci.

Jak akcj zapowiada Sienkiewicz od pocztku
powieci?

Dlaczego si ksi Jeremi z Chmielnickim dotd
nie spotka?

Co nam zapowiada spotkanie si tvch dwóch
ludzi?

Czemu zawdzicza ksi swe dowództwo?
Czemu Chmielnicki sw potg?
Czego wyrazem s zatem: ksi i Chmielnicki?

Czem bya dla Polski obrona Zbaraa?
Jak dotychczas spenili Polacy swe zadanie?

Jakie mieli szanse zwycistwa na przyszo?
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W jaki sposób walczyli Polacy, w jaki Kozacy?
Gzem si róni charakter ich walki?
Na czem opierali wiar w zwycistwo Polacy, na
czem Kozacy?

Jakie walki przedstawi Sienkiewicz?

Jak rol odgrywa w nich tum, jak jednostki?

O ile opisy walk uzupeniy charakterystyk po-
szczególnych postaci?

Jakie uczucia obudziy w nas opisy walk?
Co nas wzruszao?
Go nas najbardziej zaniepokoio, dlaczego?

Jak na nasze wzruszenie wpyn
a) kontrast?

b) stopniowanie?

c) obrazy grozy?

d) obrazy przyrody?

Jak rol odegraa przyroda?

Jak rol speniaj rozmowy?
Jakie rysy obyczajowe poznajemy?
Dlaczego Sienkiewicz prawie zupenie nie zajmuje
si w tym rozdziale akcj miosn?

wiczenia:

Z wykresów: wykresy poszczególnych akcyj, po-
staci lub specjalny wykres obrony Zbaraa.

Z rysunków: szturm, walka* Zagoby z Burajem,
ksi Jeremi w okopach.

Rozdzia XXV.

Cel rozbioru: Rozdz. XXV daje nam naprzód cha-

rakterystyk walk poprzednich, stosunków panujcych
w obozie, zamierze i rodków walki Chmielnickiego,

potem ogólne opisy szturmów, by wreszcie przedstawi
dwa obrazy: szturmu z hulajhorodami, zakoczonego

13*
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burz i wycieczki, uwieczonej spaleniem machin obl-
niczych. I znówT zgodnie z zaoeniem ksi Jeremi
z sw garstk wierzcych w wielko swej sprawy
zwycia potg materjaln Chmielnickiego.

Groz akcji wojennej podnosi wspaniay opis bu-
rzy, peen efektów wietlnych, gosowych i ruchowych,
popartych przez zwizo zda, agodzi za j humor
Zagoby, kopotliwe jego pooenie, jako wynik samo-
chwalstwa, czyny bohaterskie i czynna mio wza-
jemna czwórki przyjació, która w bohatera prze-

dzierzga i pana Zagob, a z któr wie si szlachetna

posta Marka Sobieskiego.

Z zagadnie stylistycznych podkreli naley ob-

fito porówna epickich.

Pytania, uatwiajce rozbiór.

A. 1. Na czem przepdzono noc?
Dlaczego usypano nowy wa?
Co robili przyjaciele? O czem rozmawiali?
O ile ta rozmowa charakteryzuje

a) ostatnie walki?
b) ycie obozowe?
c) stosunek wzajemny przyjació?
d) poszczególne osoby?

Na czem polega humor Zagoby?
2. Jak si przygotowywali do szturmu Kozacy?

Jakie projekty powstaway u Polaków?
Jak si zachowa wobec nich ksi Jeremi?

Jak Zagoba?
Dlaczego ksi go zgromi?
Jak myl podda Zagoba?
Jak j przyj ksi?
Jakie stosunki panoway w obozie?

Jaki plan powzi Chmielnicki?

Jakie byy i jaki skutek miay ponowne ataki?
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3. Jakich nowych sposobów uy Chmielnicki przy

szturmie 19. lipca?

Co to byy hulaj -horodyny?
W jakiej sile Chmielnicki uderzy?
Jakie wraenie wywary na wojska polskie ma-
chiny oblnicze?

Co utrudniao walk?
Jaki by jej przebieg?

Opisz sposoby walki Kozaków i Tatarów.

Jak si bronili Polacy?

O ile zdanie: »I tak walczyli, jak walcz rozhu-

kane fale morskie z wysp skalist« charakte-

ryzuje walki pod Zbaraem?
Co przerwao walk?
Jaki skutek miaa burza?

4. Jak ksi Jeremi wyzyska burz?
Jak rozkaz ksicia przyj Zagoba?
Jaki przebieg miaa wycieczka?

Kto si w niej odznaczy?
Jak si objawia przyja przyjació?

Jak rol odegra Zagoba?

B. Czemu powicony jest rozdzia XXV?
Jakie byo pooenie oblonych?
Jakiemi cechami odznaczali si Polacy?

Co im dawao przewag nad oblegajcymi?
W jaki sposób prowadzi oblenie Chmielnicki?

Czem go przewysza ksi?
Jakie wraenie -wywouj wr nas te walki?

Jakiego koca oblenia si spodziewamy? Dla-

czego?

Jak rol w walkach spenia tum?
Jak poszczególne postaci, które, dziki czemu wy*
bijaj si na plan pierwszy?
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Dziki czemu wybija si na plan pierwszy Za-
goba?

Jak wpywa na uczucia czytelnika?

Jakie gównie uczucia budzi ten rozdzia?
Jak rol w budzeniu grozy odgrywa przyroda?
Jakich rodków uywa Sienkiewicz przy opisie

burzy?
Jak rol speniaj zdania?

Jakich uywa porówna?
Wylicz porównania, charakteryzujce walk, i oce

ich warto.
Jakie znaczenie maj wraenia suchowe, wzroko-
we, mnogoci?

Jakie rysy obyczajowe poznajemy w tym roz-

dziale?

wiczenia: Przedstaw szlachetny czyn przyja-

ciela.

Z wykresów: wykres akcji Zbaraa.
Z rysunków: hulaj -horodyny w ogniu.

Rozdzia XXVI.

Cel rozbioru: Dalszy cig obrony. Opisy walk tylko

ogólne, autor pozwala suchaczowi nieco odpocz po
silnych wzruszeniach, dlatego te wprowadza ukady
i rozmowy, charakteryzujce tak Chmielnickiego i cha-
na, jak Kozaków.

Ale napicie nie maleje, groza niebezpieczestwa
nie znika, cho na nadziej pomylnego wyniku walk
suggestywnie dziaa w legend przechodzca posta
ksicia Jeremiego.

Pytania, uatwiajce rozbiór.

Dlaczego zatoczono nowe way?
Jak postpowa nieprzyjaciel?
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Jakie stosunki panoway w Zbarau?
Jaki duch ogarn oblonych?
Jak si ten duch przejawia

a) u wojska?
b) u wodzów?

Jak opór Zbaraa wpyn na Chmielnickiego?

Dlaczego rozpocz ukady?
Jak si zachowyway obie strony podczas uka-
dów?

O czem wiadcz te rozmowy?
Jak si skoczyy ukady?
Dlaczego je zerwano?
Jaki by skutek zerwania ukadów?
Z kim jeszcze próbowano ukadów?
Jaki charakter miay dalsze walki?

Jakie byy ich wyniki?
Gzem si sta ksi Jeremi dla Kozaków?
O ile opowiadania Kozaków- o ksiciu Jeremim po-

zostaj w zwizku ze sposobem, w jaki Sienkie-

wicz przedstawia ksicia w czasie walk?

wiczenia: Opowiadanie Kozaka o ks. Jeremim,
opowiadanie onierza polskiego, opowiadanie Chmiel-

nickiego.

Z wykresów: wykres akcji Zbaraa.

Rozdzia XXVII.

Cel rozbioru: Rozdzia ten w caoci powicony
czynom Podbipity. Jest on wyrazem tragicznego po-

oenia oblonych. Budowa rozdziau jest mistrzow-
skiem zastosowaniem stopniowania, jeli chodzi o czy-

ny Podbipity, pod wzgldem za oddziaywania na
czytelnika daje nam klasyczny przykad rodków, ja-

kich uywa Sienkiewicz, by nas do e poruszy. Na-
przód zapowied wielkich czynów, potem dokonanie
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jednego z nich, który mia zapewni Longinusowi tak

dugo oczekiwane i tak zasuone szczcie ziemskie,

by za chwil przez peen powicenia i zaparcia si
projekt przedostania si do króla zaniepokoi nas do
ywa. Tymczasem, gdy pena niebezpieczestw prze-

prawa przez obóz kozacki, utrzymujca nas cigle
w trwodze o los Podbipity, ju si ma ku kocowi,
gdy chcemy spokojnie odetchn, kreli nam autor
tragiczn, a tak podnios mimo swej prostoty mier
zasuchanego w hymny anielskie chrzecijaskiego ry-

cerza. Smutek i ból chwyta serce tern bardziej, e dry-
my ju i o losy Skrzetuskiego.

Do wywoania tych wzrusze uywa autor sze-

regu rodków, do których przedewszystkiem zaliczy
naley zachowanie si ju tyle cech dodatnich posia-

dajcego Zagoby, ksicia Jeremiego, Marka Sobieskie-

go, przyjació i innych. »Walki duszne « z charaktery

-

stycznemi cechami wieku XVII te niema odgrywaj
rol.

Z innych rodków obok stopniowania wysuwa si
kontrast, wraenia wietlne, gosowe, ruchu, ciszy i t. p.

Pytania, uatwiajce rozbiór:

. 1, Co zapowiada Sienkiewicz na wstpie rozdziau?
Czego oczekujemy?
Gdzie si a"kcja odbywa?

jakiej porze?

Jaka bya noc?

Kogo widzimy?
Czego dowiadujemy si z ich rozmowy

a) o pooeniu oblonych?
b) o stosunkach w obozie?

c) o zapatrywaniach w. XVII?
Do czego nas ta rozmowa przygotowuje?

Kto odegra najwaniejsz rol?
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Jak si zachowali przyjaciele?

Jak wojsko? Jak atakowali nieprzyjaciele?

Czego dokona Longinus?
Jakie znaczenie mia ten czyn dla nieg«?

Jak si zachowa Podbipita?
Jak si zachowali

a) przyjaciele? -

T
-.

b) wojsko?
\

c) ksi Jeremi?
d) Marek Sobieski?

O czem rozmawiano z Markiem Sobieskim?
Czego si dowiadujemy z tej rozmowy o pooe-
niu oblonych?

Jakie projekty podano?
Jaki projekt poda Longinus?
Jak ten projekt przyjto? Jak si zachowywali po-

szczególni przyjaciele?

Jak ten projekt przyj Zagoba?
Jak projekt Podbipity popiera obraz majdanu?
Jak projekt przyj ksi Jeremi?

Jak si zachowa wobec tego Zagoba?
Jak si przygotowa do drogi Podbipita?
Jak konieczno przedostania si do króla popiera

a) nowy szturm?
b) plany Chmiel?

Przedstaw scen poegnania.
O czem ona wiadczy?
Jak drog mia i Podbipita?
Jakie niebezpieczestwa mu groziy?

Co mu uatwiao drog?
Uó plan drogi Podbipity?
Jak odby drog a) wród waów?

b) poza waami?
W czem Longinus szuka pociechy?

Jakie go napeniay myli, uczucia?
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Jak si obroni przed pokusami?
Jak odbywa drog przez pobojowisko?
Kogo spotka?
Jak si zachowa wobec stray?
Czego si dowiedzia z rozmowy Kozaków?
Jak to mogo wpyn na jego postanowienie?
Jak si zachowa wobec dalszych stray?
Jakie spotkao go niebezpieczestwo wród taboru?

W jaki sposób musia si posuwa?
Co mu dodawao otuchy?
Dokd si wreszcie dosta?
Jak daleko odszed od Zbaraa?
Jak daleko by od celu swej wyprawy?
Dokd zmierza?
Z kim si spotka?
Jaki by wynik spotkania?

Jaki przebieg walki?

Jak walczyli Tatarzy?

Jak si broni Podbipita?
Dlaczego Tatarzy zwyciyli?
Jak si zachowa Fodbipita?
Jak zgin?

B. Czemu powicony rozdz. XXVII?
Jakie uczucia i przypuszczenia budzi w nas za-

powied S. na wstpie?
Jakie uczucia budzi w nas pierwszy czyn Podbi-
pity?

Dlaczego si cieszymy? Czego si spodziewamy?
Jaki jego projekt?

Jak na uczucie nasze wpywa zachowanie si Za-
goby?

Jakie uczucia budzi w nas droga Podbipity a do
dbiny?

Jakie dostanie si do dbiny?
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Jakie mier Podbipity?
Jakich zatem rodków uywa Sienkiewicz celem
wzruszenia nas?

Która scena najbardziej nas wzrusza?
Jak rol w opisie mierci odgrywa kontrast?

Jakie cechy uwydatni Sienkiewicz w tym rozdz.,

charakteryzujce Podbipite?
W jakim zwizku pozostaj te cechy z poprzednio
poznanemi?

Czem si dla nas staje Podbipita?
Jakie okolicznoci przemawiay za koniecznoci

przedostania si do króla?

Czem dla oblonych bya mier Podbipity?
czem dla Skrzetuskiego?

Jakie bd jej nastpstwa?

W jaki sposób Sienkiewicz podkrela bohaterstwo

projektu Podbipity?
Jak niebezpieczestwo?
Jak je charakteryzuje podziw Marka Sobieskiego,

Firleja, zachowanie si przyjació, zwaszcza
Zagoby?

Jak czyn Podbipity charakteryzuje oblonych?
Jak przyjació, zwaszcza Zagob?
Jakich rodków uywa Sienkiewicz celem wywo-
ania grozy?

Jakich do odtworzenia ciszy?

O ile budowa rozdz. XXVII odpowiada zasadzie

stopniowania?

wiczenia: Relacja Tatara, zoona Tuhajbejowi
o mierci Podbipity, kozaka, zoona Chmielnickiemu.
Zarzdzenia Chmielnickiego. Pogrzeb Podbipity.

Z wykresów: wykres Podbipity.

Z rysunków: Podbipita wród taboru. mier
Podbipity.
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Rozdzia XXVIII.

Cel rozbioru: Rozdzia ten rozszerza i pogbia
obraz grozy pooenia w Zbarau, stan ten powiksza
jeszcze bardziej wie o mierci Podbipity, na któr
potnie reaguje wojsko z poczciwym Zagob na czele.

To te po tern przygotowaniu z najwyszem napiciem
ledzimy podwójnie trudn przepraw Skrzetuskiego.
By przedstawi bohaterski czyn Skrzetuskiego, którego
nie powstrzymaa mier Podbipity, kae mu Sienkie-
wicz, zgodnie z historj, przeprawia si przez staw
i rzek, wypenione trupami, poddane straom Koza-
ków i Tatarów, a nadto bogaciej ni Podbipit wypo-
saa go w »walki duszne«, umotywowane tak stanem
fizycznym jak psychicznym. To te obraz ten jeszcze

bardziej jest ponury ni wyprawa Longinusa, wobec
czego tern silniej dziaa na czytelnika osignicie celu

przez Skrzetuskiego. Zreszt groza ta potrzebna te do
wywoania efektu i w nastpnych rozdziaach, do któ-

rych pewnem przygotowaniem s przypomnienia w go-

rczkowych wizjach postaci Heleny.

Pytania, uatwiajce rozbiór:

A. 1. Jak si zapowiada dzie?
O czem rozmawia Woodyjowski z Zagob?
Jak ta rozmowa charakteryzuje Podbipit?
Jak Woodyjowskiego i Zagob?
Jak pooenie w obozie?

Co zapowiada?
Go zobaczono na machinach oblniczych?
Jak si zachowa Zagoba?
Jak wojsko?
Jaki skutek mia atak?

Jak uczczono Podbipit?
% Jakie nastpstwa miaa mier Podbipity?
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Jak si zachowa Skrzetuski?

Jak Woodyjowski, jak Zagoba?
Jak si zewntrznie przejawiao ich wzruszenie?

Jak drog wybra Skrzetuski, o jakiej porze wy-
ruszy? /

Uó plan przeprawy Skrzetuskiego,

W jaki sposób przedostawa si przez staw?
Jakie mu niebezpieczestwa groziy?
Co z tych niebezpieczestw byo najgroniejsze?
Jakie myli i uczucia go napeniay?
Jak si zachowa wobec Tatara?
Jak wobec trupa?

Jak przeszed dalsz drog?
Co mu utrudniao posuwanie si?
Jakie myli go opady?
Jak si broni przed pokus powrotu?
Co go niepokoio?
Jakie wizje go nawiedziy? O czem one wiadcz?
Co go przyprowadzio ponownie do przytomnoci?
Jakie go myli nawiedzay w dalszym brodzeniu

przez staw? Z jakiego powodu?
Jak si broni?
Co go przyprowadzio do przytomnoci?
Dokd doszed?
Jak wpyno na jego usposobienie dostanie si
do rzeki?

Jak si zachowa?
Dlaczego nie poszed dalej? Co zapowiadaj nam

jego wizje przedsenne?
Jak posilenie si i odpoczynek wpyny na niego?

Kiedy wyruszy w dalsz drog?
Jakie niebezpieczestwa groziy mu podczas prze-

prawy przez rzek, tabory, ogniska, placówki,

czóna?
W jaki sposób broni si przed zniechceniem?
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Jak wyzyska czóna?
Jakie niebezpieczestwo mu grozio?

Jak si wydoby?
Jak mia dalsz drog?
Gdzie si uczu bezpiecznym?
Jaki da wyraz swojej radoci?
Jakie myli go napeniy?

B. Jakie uczucia budzi w nas wiadomo o mierci
Podbipity?

Jak te uczucia wpywaj na nas w stosunku do
wyprawy Skrzet.?

Jakie uczucia budzi w nas poegnanie z przyja-

ciómi?
Jakie plan przeprawy Skrzetuskiego przez staw

i rzek?
Jakie uczucia budzi w nas droga Skrzetuskiego?

Kiedy dopiero uczucie nasze si zmienia?
Jakiej si akcji spodziewamy?
Porównaj trudnoci, jakie mia do pokonania Pod-
bipita i Skrzetuski? Jaka jest ich kolejno?

Czyja przeprawa bya trudniejsza?

Co jeszcze wpywa na trudno przeprawy?
W jakiem usposobieniu szed Podbipita?
W jakiem Skrzetuski?

Jak moga wpyn na jego usposobienie mier
Podbipity?

Jaka jest rónica w uczuciach, które wywouje
w nas przeprawa Podbipity i Skrzetuskiego?

Jak ta przeprawa charakteryzuje Skrzetuskiego?

Jakich rodków uy Sienkiewicz celem przedsta-

wienia czynników grozy

a) dziaajcych zzewntrz Skrzet.?

b) dziaajcych w duszy jego?

Jak rol odgrywaa przyroda?
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Dlaczego Sienkiewicz w wizje Skrzetuskiego wplata
Helen?

Jak nam akcj przypomina?
Czego si moemy spodziewa w akcji miosnej?
Gdzie i w jakim celu posuguje si Sienkiewicz

kontrastem?
Jak rozdz. XXVII i XXVIII charakteryzuje nam
Kozaków i Tatarów?

Jakie poznajemy rysy obyczajowe?

wiczenia: Co myleli i czuli Zagoba i Woody-
jowski. Jak sobie poradzi Skrzetuski w dalszej drodze.

Z wykresów: wykres akcji Skrzetuskiego.

Z rysunków: Skrzetuski w stawie, przy ognisku,

przy czónach.

Rozdzia XXIX. *

Cel rozbioru: Po wzruszeniach mierci Podbi-

pity i pen dramatycznego napicia przepraw Skrze-

tuskiego autor wreszcie pozwala czytelnikowi odetchn.
Ale nie odrazu. Jeszcze zobaczymy wahania si króla,

jeszcze odczujemy groz pooenia jego wobec dziaal-

noci partji ugodowej, jeszcze raz wzruszy nas posta
Skrzetuskiego, ale ju jestemy pewni, e Zbara, który

staje si dla nas symbolem Polski, ocaleje, a wraz

z nim ksi Jeremi i jego chwa okryte wojska. Ju
ostatni dreszcz zaniepokojenia nas przejmuje, ale za-

niepokojenia, penego wiary, e zwycistwo nastpi
musi. Przyczynia si do tego uczucia i kapitulacja Os-

soliskiego, która popiera nasz sympatj dla ksicia

Jeremiego. Polityka wojenna odnosi ostateczny triumf.

Rozdzia ten, koczcy si odmarszem wojsk kró-

lewskich, oparty na rosncem stopniowaniu, czciowo
na kontracie; daje prócz tego trzy wspaniae charakte-
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rystyki: króla, Radziejowskiego, a zwaszcza Ossoli-
skiego, a nadto wzruszajc scen przybycia Skrzetu-

skiego. Pod wzgldem kompozycyjnym trzeba te za-

znaczy symetryczne wyrównanie akcji przez wprowa-
. dzenie króla, Radziejowskiego i Ossoliskiego.

Pytania, uatwiajce rozbiór-

A. Gdzie si akcja odbywa?
Kogo poznajemy w dworze toporowskim?
Jak cechy zewntrzne charakteryzuj Jana Kazi-
mierza?

Jak cechy zewntrzne charakteryzuj Hieronima
Radziejowskiego?

Jak Jerzego Ossoliskiego?
Której osoby najlepiej poznajemy stan wewntrz-
ny? Dlaczego?

^ Jak rol odgrywa Ossoliski w polityce Rzeczy-
pospolitej?

(Czego dowiadujemy si z jego »walki dusznej«

a) o nim samym?
b) o sprawach politycznych?

W jakim stosunku pozostaj jego rozmylania do
polityki ksicia Jeremiego?
W jakim celu przyby król do Toporowa?
Jak si wojsk król rozporzdza?

- Dlaczego tak ma?
Jakie niebezpieczestwo grozio wojskom kró-

lewskim?
O czem nie wiedziano w obozie?

Co postanowi król uczyni?
Dlaczego i jak go powstrzyma kanclerz?

Kto im dostarczy wiadomoci?
.W jakim stanie znajdowa si Skrzetuski?

Jak wiadczy o jego stanie sposób mówienia?
Jakie wiadomoci przyniós Skrzetuski?



— 209 —

Jakie wraenie wywaro przybycie Skrzetuskiego?

Jakie objawy zewntrzne charakteryzuj to wra-
enie?

Go król postanowi czyni?
Jak si zachowa wobec Skrzetuskiego?

Jak si zachowao otoczenie króla?

Kto z otoczenia króla najserdeczniej zaj si
Skrzetuskim?

Jak naley rozumie sowa, z któremi zwraca si
ks. Cieciszowski do Skrzetuskiego?

Jak si zachowao wojsko wobec Skrzetuskiego?

Jak si czu Skrze tuski?

Jak si zachowa wobec wymarszu wojsk?
Jak si przejawiaa jego rado?

B. Jaka akcja rozwija si w tym rozdziale?

W jakim zwizku pozostaje ta akcja z obleniem
Zbaraa?

Czego si spodziewamy?
Co nas jednak niepokoi?

Jakie uczucia budz si w nas pod wpywem po-
szczególnych scen?

Jak na te uczucia wpywa jzyk, sposób mówienia?
Na czem polega kontrast i do czego suy?
Jak ten rozdzia charakteryzuje polityk ksicia
Jeremiego?

Zebranie grupy XVI, jako caoci.

Jaki przebieg miao oblenie Zbaraa?
Jak ono charakteryzuje ksicia Jeremiego?
Jak Chmielnickiego?
Na czem opiera 9we plany ksi Jeremi?

Na czem Chmielnicki?

Jakich duch napenia wojska polskie?

Jaki kozackie?

Metod, rozbiór >Ogniem i mieczem . 14
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Kto z Polaków jest najsilniejszym wyrazem tego

ducha?
Go jest najsilniejszym wyrazem dzikoci Kozaków?
Które postaci wysuwaj si na plan pierwszy

i dziki czemu?
Jakie da nam autor opisy szturmów?
Na czem polega ich rozmaito ze wzgldu

a) na por?
b) miejsce?

c) zjawiska wietlne, przyrod?
d) udzia mas?
e) czyny jednostek?

f) sposób}7 walki?

g) usposobienie walczcych?
h) wynik walki?

Jakie uczucia budz si w nas pod wpywem po-
szczególnych scen?

Jak rol odgrywa humor?
Jakie myli budz si w nas pod wpywem obrony
Zbaraa a) co do akcji politycznej?

b) co do akcji partji pokojowej/

Po czyjej stronie staje autor, ksicia czy partji po-

kojowej?
Jak zatem myl chcia autor w powieci wypo-
wiedzie?

Jak na t myl wpywa scena w Toporowie?

wiczenia: Opowiadanie onierza o Skrzetuskim.

Losy p. Peki. W Zbarau po wyjciu Skrzetuskiego.

Z wykresów: wykres akcji Skrzetuskiego, poli-

tycznej.

Rysunki: Portret króla, Skrzetuski przed królem.

Jako lektura uzupeniajca suy mog ze »Szki-

ców« Kubali: »Oblenie Zbaraa«.



GRUPA XVII.

Rozdzia XXX. i epilog.

Uwagi wstpne: Z rozdziau XXX naley przeczy-

ta scen spotkania Skrzetuskiego z Helen i dalsze a
do koca rozdziau, epilog za w caoci.

Cel rozbioru: Dwa ostatnie rozdziay, t. j. rozdz.

XXX i epilog, cho si róni ogromnie co do czasu

akcji, maj jednak równowane znaczenie. Rozdzia
XXX koczy akcj miosn, przedstawiajc nam szcz-
cie Skrzetuskiego i Heleny, a obok niego rado przy-

jació, akcj za polityczn zajmuje si drugorzdnie.
A w tej akcji wysuwa Sienkiewicz na plan pierwszy

nie ugod Zborowsk, której adn miar nie mona
uwaa za triumf polityki polskiej, ani nawet za mo-
ment, który pozwoliby odetchn spokojnie czytelni-

kowi, ale Zbara i uwolnienie go od oblenia, które

si napicia dramatycznego skupio na sobie i uwag
i uczucie czytelnika, stajc si punktem kulminacyjnym
akcji. To te nic dziwnego, e niezbyt chlubn ugod
zborowsk stara si autor usun w cie, a zasuggero-

wa czytelnikowi nastrój zwizany ze Zbaraem, po-

pierajc go szczliwem rozwizaniem akcji miosnej.
Ale na tern jednak nie mona byo zakoczy po-

14*
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wieci, po pierwszem bowiem wraeniu musiaa si
obudzi refleksja, któr podsuwa choby Zagoba, co
do wartoci ugody Zborowskiej. By zatem wraenie ko-
cowe w caoci byo dodatnie, by utrzyma charakter
powieci historycznej, dla której akcja miosna bya
tylko pomocniczem wizadem, musia Sienkiewicz da
obraz pogromu kozackiego pod Beresteczkiem, który
jest waciwym dopiero odpowiednikiem w stosunku
do oblenia Zbaraa, wiadczy o moralnem odrodze-
niu caej Rzeczypospolitej, pogbia warto moraln
programu ksicia Jeremiego, a jednoczenie rozwi-
zuje zagadnienie winy i kary, dajc przez to pewn
satysfakcj czytelnikowi. Zwycistwo zatem pod Be-
resteczkiem dao ten kocowy, uczuciowy, na symetrji

oparty akord. Epilog ten sprawia te, e myl i trosk
ostatni czytelnika nie staje si doprowadzony do po-
mylnego rozwizania wze maeski, ale losy Rzeczy-
pospolitej.

Takie zakoczenie powieci ma ogromne znacze-

nie pod wzgldem wychowawczym, któremu su te
szlachetne rozstrzygnicie sprawy Bohuna, objawy
przyjani, sdy o maestwie i t. p.

Pod wzgldem kompozycyjnym obydwa rozdziay,

cho róni si take form, stanowi dopenienie fa-

buy, pora te ostatni gównie przy pomocy rozmów
i charakterystyki bezporedniej wprowadza znane nam
postaci, wic je gównie na zasadzie prawa zgodno-

ci, poczonego ze stopniowaniem. Pora te ostatni

widzimy bogactwo uczu, dotyczcych zwaszcza mio-
ci »chrzecijaskiego rvcerza« i kniaziówny, wreszcie

ostatni, szkicowo traktowany, ale niemniej plastyczny

obraz bitwy-pogromu, w której przed innymi na plan

pierwszy wysuwa si potna, ukochana przez autora

posta ksicia Jeremiego.
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Pytania, uatwiajce rozbiór:

Gdzie si Skrzetuski znajdowa?
W jakim by stanie?

O czem wiadcz jego majaczenia?
Do czego nas przygotowuj?
O czem wiadczy pocztkowa rozmowa z Rzdzia-
nem?

Cze^o sie Skrzetuski dowiedzia od Rzedziana?
Jakie koleje przesza Helena?
Jakie szczegóy akcji, dotd dla nas niejasne, wy-
jania nam opowiadanie Rzedziana?

Jak si wobec tvch wiadomoci zachowa Skrze-

tuski?

Jakie i jak si objawiaj jego uczucia?

Jak wiadomo przywióz ksidz Cieciszowski

i przyjaciele Skrzetuskiego?

Jak te wiadomoci wpyny na nastrój chwili?

Jak si zachowa Zagoba na widok Skrzetuskiego?

Jak przechwaki Zagoby podnosz nastrój chwili?

Dokd si wszyscy udali i w jakim celu?

Jak si na widok orszaku kasztelanowej zachowa
a) Skrzetuski?

b) Zagoba?
Jak si zachowaa Helena?
W jakim zwizku z nastrojem tej sceny pozostaje

opis przyrody?
Jak charakteryzuje t scen zachowanie si Za-
goby?

Czego si dowiadujemy o warunkach ugody Zbo-

rowskiej?

Jak ta wiadomo wpywa na nastrój obecnych?
Co ich odrywa od tej wiadomoci?
Jaki los spotka Bohuna?
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Czem mona sobie wytumaczy jego postpo-
wanie?
W jakim celu wprowadza Sienkiewicz spraw Bo-
huna?

Jakie znaczenie ma wzicie do niewoli Bohuna
a) dla akcji politycznej?

b) dla akcji miosnej?
Jak z Bohunem postpia Helena?
Jak chcia postpi Rzdzian?
Jak postpi Skrzetuski?

Jak to ich charakteryzuje?

W stosunku do czego scena ta moe by kon-
trastem?

Jakie ycie panowao w Tarnopolu?
Kto si i dlaczego wybi na plan pierwszy?

W jaki sposób uczczono Skrzetuskiego?

Czem si koczy rozdzia?

Jakie uczucia napeniay Skrzetuskiego i Helen?
Jakie zebranych?
Jakie uczucia budz si w nas?

Epilog:

Jak si skoczyy walki z Kozakami w r. 1647

i 1648?

Jakie ujemne cechy miaa ugoda Zborowska?
Jakie korzyci osign na mocy tej ugody Chmiel-

nicki?

Zbadaj na podstawie dotychczasowej znajomoci
Chmielnickiego, czy mona byo mu ufa?

Dlaczego nie?

Kiedy wybuchy nowe walki?

Jak si przedstawiay siy Chmielnickiego?

Jak si przygotowaa Rzeczpospolita?

Odzie nastpio spotkanie?
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Jaki by teren walki?

Jak dugo trwaa walka?
Jak rol odegra w tej bitwie ksi Jeremi?
Kto rozstrzygn bitw?
Jak si zachowali Tatarzy, Kozacy?
Co si stao z Chmielnickim?
Kto obj dowództwo po nim?
Co przeszkodzio ostatecznej klsce?
Jakie stosunki panoway w obozie kozackim?
Kto obj dowództwo po Dziedziale?

Czego Bohun dotychczas dokona?
Jaki plan powzi?
Jak si zachowywa król?

W jakim celu Bohun wyjecha z obozu?

Jak ten wyjazd zrozumiano?
Jak si odbywaa ucieczka?

Jak si zachowao wobec ucieczki kozackiej woj-
sko polskie, dlaczego?

Jakie byy rozmiary klski?
Jak si zachowano po zwycistwie, dlaczego?

Co si stao z Bohunem?
O czem wiadczy dalsze jego ycie?
Jakie byy skutki wojen kozackich dla Polski i Ko-
zaków?

Zebranie grupy XVII, jako caoci:

Która akcja wybija si w tej grupie na plan

pierwszy?
Jak si koczy akcja polityczna?

O ile to zakoczenie moemy uwaa za zupene?
a) dla Rzeczypospolitej?

b) dla Kozaków?
Dziki czemu Rzeczpospolita zwyciya?
Dlaczego Kozacy przegrali?



216

Jakie straty poniosa Rzeczpospolita wskutek wo-
jen kozackich?

W jakim kierunku bdzie musiaa Rzeczpospolita

wyty swoje siy?

Jak si koczy akcja miosna?
Jaki udzia w zakoczeniu obydwóch akcyj bior
Zagoba, Woodyjowski, Rzdzian?

Jak si objawia przyja?
Jak szlachetno w tej grupie?

Jaki nastrój panuje w rozdz. XXX?
Jakie si w nas budz uczucia?

Jak rol odgrywa przyroda?

Jak humor?
Jak rozmowy?
Jak si przejawia ycie wewntrzne?
Czem si róni epilog pod wzgldem formy od
poprzednich rozdziaów?

Jakie uczucia w nas budzi?

Jakiego uczucia doznajemy po skoczeniu po-

wieci?
Jakie budz si w nas myli?
Jakie postanowienia?

wiczenia: Rozmowa króla z ksiciem Jeremim
a) po uwolnieniu Zbaraa,
b) po zwycistwie pod Beresteczkiem.

Opisz czyny Skrzetuskiego, Woodyjowskiego
i Zagoby pod Beresteczkiem.

Opisz wesele Skrzetuskiego z Helen.
Z wykresów: wykresy akcyj i poszczególnych osób.

Z rysunków: spotkanie si z Helen, ucieczka

chana.

Jako lektura uzupeniajca suy moe ze »Szki-

ców« Kubali: »Bitwa pod Beresteczkiem«
f
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VI.

Zebranie caoci powieci.

Uwagi wstpne: Pytania, dotyczce caoci powie-
ci, wi si cile z IV czci tej pracy, powicon
metodzie rozbioru powieci. Celem ich jest retrospekty-

wne i syntetyczne ujcie zasadniczych, typowych za-

gadnie, by zda sobie spraw z istotnych cech po-

wieci Sienkiewicza. Pytania te mog by poyteczne
nietylko w klasie IV, ale te w klasie VIII przy obszer-

nem i gbszem poznawaniu caej twórczoci Sienkie-

wicza. atwo je te zwiza z pytaniami, dotyczcemi
innych powieci, by w ten sposób na tle porównawczem
czy to w zakresie twórczoci Sienkiewicza czy innych
autorów zapozna si z twórczoci powieciopisarsk
wogóle.

Pytania:
Czas:

Kiedy si odbywaj wypadki, przedstawione w po-

wieci?
Kiedy si rozpoczynaj? kiedy kocz?
Jaki okres czasu autor pomija?
Wska waniejsze daty.

Jakie pory roku poznajemy bliej?

W których porach roku akcja si oywia? Dla-
czego?

W jakim zatem zwizku pozostaje akcja z porami
roku?

Miejsce:

Gdzie si akcja rozpoczyna?
Jak si teren akcji zmienia, jak rozszerza?

Jakie ziemie polskie obejmuje?
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Wska na mapie pochód Chmielnickiego.
Wska na mapie pochód ksicia Jeremiego.
Wska na mapie drog ucieczki Zagoby z Helen.
Wska na mapie drog, któr odbyli: Zagoba,
Woodyjowski i Rzdzian po Helen i z powro-
tem.

W których miejscowociach zdarzyy si przeo-
mowe wypadki?

Wska rzeki, miasta, które w akcji waniejsz od-
grywaj rol.

Przedstaw krajobraz poszczególnych terenów akcji.

O ile teren kraju wpywa na akcj?

Akcja:

Jakie akcje rozróni moemy w »Ogniem i mie-
czem«?

Któr z nich moemy uwaa za gówn akcj?
Przedstaw rozwój akcji politycznej ze wzgldu na
Chmielnickiego z uwzgldnieniem zawizania
akcji, rozwoju, punktu kulminacyjnego, mar-
twego, zwrotnego i rozwizania.

Które osobv i w jakim stopniu bior udzia w tej

akcji?

Przedstaw rozwój akcji politycznej ze wzgldu na
ksicia Jeremiego (jak wyej).

Które osoby i w jakim stopniu bior udzia w tej

akcji?

Uwydatnij wzajemn zaleno tych dwóch akcyj.

Przedstaw rozwój dziaa pokojowych (jak wyej).
Które osoby i w jakim stopniu bior w nich udzia?
Uwydatnij wzajemn zaleno trzech dziaa po-

litycznych?

Jakie akcje podrzdne wi si z niemi?

Jaki udzia w akcjach politycznych bierze Skrze-

tuski?
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Czem si róni jego rola od roli Chmielnickiego,

ksicia Jeremiego i Kisiela?

Jaka akcja rozgrywa si obok akcyj politycznych?

Przedstaw rozwój akcji miosnej ze wzgldu na
Skrzetuskiego, na Helen; na Bohuna z uwzgl-
dnieniem zawizania akcji, jej rozwoju, punktu
kulminacyjnego, martwego, zwrotnego i rozwi-
zania.

Które osoby i w jakim stopniu bior udzia w tej

akcji?

Wyka punkty styczne i zalenoci akcji miosnej
w stosunku do politycznej.

Jakie akcje podrzdne cz si z akcj miosn?
Jaki udzia bior w akcjach i jak na nie wpywaj
masy:

a) Polacy?
b) Kozacy?
c) czer?
d) Tatarzy?

Które akcje w powieci rozwijaj si równolegle?

Jakie znaczenie ma zastosowanie równolegoci
akcyj w powieci?

Na czem polega symetrja w rozwoju akcji

a) ze wzgldu na tre?
b) ze wzgldu na postaci?

c) ze wzgldu na kompozycj?
Wyka chronologiczny ukad wypadków.
Wska, w których grupach stosuje Sienkiewicz za-

sad przestrzennego rozkadu akcyj?

Jak rol odgrywa w powieci przypadek?
W których wypadkach wpywa on na akcj roz-

strzygajco?
Dziki czemu zdarzenia przypadkowe nabieraj
cech prawdopodobiestwa?
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Które wypadki zwizane s ze sob przyczynowo?
Gdzie ten zwizek przyczynowy uwydatnia si

najsilniej?

Które wypadki zalene s od warunków zewntrz-
nych?

Które od wewntrznych poszczególnych postaci?

Na jakich wypadkach opiera si caa budowa po-
wieci?

Na czem polega jedno akcji?

Która z postaci jest wyrazicielem jednoci akcji?

O ile za tak posta mona uwaa
a) ksicia Jeremiego?
b) Skrzetuskiego?

c) Chmielnickiego?
Która z tvch postaci moemy uwaa za bohatera
powieci?

Jak rol spenia w powieci podzia na rozdziay?
Jak s poszczególne rozdziay zbudowane?
Okrel zasadnicze ich typy?
Jak rol spenia podzia na sceny?

Okrel zasadnicze ich typy.

Jakich rodków uywa autor celem zaciekawie-

nia nas?

Jakich celem wzruszenia nas?

Które wypadki najsilniej oddziaay na ciebie ze

wzgldu
a) na zaciekawienie?

b) na wzruszenie?

Które wypadki najmniejsze maj pod tym wzgl-
dem znaczenie?

Omów rozwój akcji powieci, uwzgldniajc
wszystkie poruszone momenty, na podstawie wy-
kresu.

Uzasadnij znaczenie podziau na grupy,
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Postaci:

Wymie postaci ze wiata
a) polskiego.

b) kozackiego.

c) tatarskiego.

Uó je w szereg ze wzgldu na ich udzia w akcji.

Podziel na postaci pierwszoplanowe, drugoplano-
we i dalsze.

Które z postaci charakteryzuje Sienkiewicz bez-

porednio?
Jak charakterystyka bezporednia posuguje si
opisem zewntrznym, jak wewntrznym?

Na co gówn zwraca uwag Sienkiewicz w opi-

sie zewntrznym?
Jakie znaczenie ma opis twarzy, postaci, kostjumu?
Jak rol w charakterystyce poredniej spenia

a) rozmowa?
b) czyny?
c) procesy wewntrzne?

Czem si róni poszczególne postaci pod wzgl-
dem zewntrznym?

Ksi Jeremi:

Opisz wygld jego zewntrzny.
Jakie sdy wypowiada o nim Sienkiewicz?

Jakie jego a) przyjaciele?

b) przeciwnicy?

c) wrogowie?
Jakie myli, uczucia, postanowienia i pragnienia

wypeniaj jego dusz?
Jakich dokonywa czynów

a) jako gospodarz swych posiadoci?
b) jako zwierzchnik?
c) jako wódz?
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d) jako polityk?

e) jako obywatel?
f) jako m i ojciec?

Okrel motywy poszczególnych czynów.
Przedstaw jego cechy dodatnie i ujemne.
Oce jego warto.
O ile cechy wewntrzne cz si w nim z ze-

wntrznemi?
Jak wpywaj na sd o nim czynniki dekoracyjne?

O ile charakteryzuje go sposób mówienia?
Jak rol odgrywa on w powieci?
Jak si zmienia w cigu powieci stosunek do nie-

go autora i dlaczego?

Czego wyrazem ma by ksi Jeremi w powieci?

Skrzetuski.

Przedstaw jego wygld zewntrzny.
Jakim zmianom ulega jego wygld zewntrzny?
Pod jakim wpywem zmienia si jego wygld ze-

wntrzny?
O ile na stan jego wewntrzny wpywaj wypadki

polityczne?

O ile mio jego do Heleny?
Jaki udzia bierze Skrzetuski w akcji politycznej?

Jaki w miosnej?
W których wypadkach na rozwój tych akcyj wpy-
wa decydujco?
W jakim stosunku pozostaj u niego uczucia

partjotyczne do osobistych?

Przedstaw chwile, w których te uczucia walcz
w nim ze sob?

Jakich czynów dokona, opierajc si na sile fi-

zycznej?

Jakich opierajc si na sile moralnej?

Które z tych czynów s waniejsze?
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Który z tych czynów uwaasz za najwikszy?
Jak si objawia u niego mio?
Jaki by stosunek jego do

a) ksicia Jeremiego?
b) przyjació?
c) wrogów?

Jaki by stosunek przyjació do niego?

Jak rol odgrywa modlitwa w jego yciu?
O ile mona uwraa Skrztuskiego za idea ryce-

rza polskiego?

O ile Sienkiewicz przy pomocy postaci Skrzetu-

skiego wypowiada swoje wasne przekonania?

Chmielnicki.

Przedstaw wygld zewrntrzny Chmielnickiego.

O ile si ten wygld zewntrzny zmienia i w ja-

kich warunkach?
Jakie objawy zewntrzne stale go charakteryzuj?
Jakich czynów dokonywa Chmielnicki?
W jakim stosunku pozostaj czyny jego do cech

wewntrznych?
O ile wygld zewntrzny jest wyrazem jego ycia
wewntrznego?

Jak go charakteryzuj
a) przyczyny, dla których rozpocz walk?
b) cele, do których dav?
c) stosunek do króla?

d) poszczególnych magnatów?
e) chana, Tuhajbeja?
f) podwadnych mu pukowników?
g) czerni?

h) Skrzetuskiego?
Jak go charakteryzuje sposób mówienia?
W których wypadkach wpywa Chmielnicki decy-
dujco na rozwój akcji?
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Jakie cechy wystpuj w jego dziaalnoci?
Czego wyrazem jest posta Chmielnickiego?

Zagoba.

Przedstaw jego wygld zewntrzny.
Jak rol odgrywaj w powieci te cechy ze-

wntrzne?
O ile s ródem komizmu, humoru?
O ile wyrazem komizmu i humoru s: jego sowa,

jego myli, jego uczucia, jego pragnienia, jego
czyny?

Jaki nastrój wprowadza Zagoba do powieci?
W jakich wypadkach wpywa na akcj decydu-
jco?

Jak si Zagoba zmienia w cigu powieci i dla-

czego?

Rzdzian:

Jaki wpyw ma na rozwój akcji Rzdzian?
Jakie pobudki wpywaj na jego postpowanie?
Na czem polega jego komizm?
Jaki nastrój wprowadza posta jego do powieci?

Podbipita:

Przedstaw jego wygld zewntrzny.
Jak rol odgrywaj w akcji jego cechy ze-

wntrzne?
W jakim stosunku do cech zewntrznych pozo-

staj jego cechy wewntrzne?
Jak go charakteryzuj

a) jego sowa?
b) jego lub?
c) stosunek do przyjació?

d) stosunek do Anusi?
e) jego czyny?
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Które z wystpie charakteryzuje go najsilniej?

O ile si posta jego rozwija w cigu powieci?

Woodyjowski:

Przedstaw jego wygld zewntrzny, jego stae

cechy.

Jakich czynów dokona?
Jaki jest stosunek jego do kohiet?

W jakim stosunku do tych cech pozostaje jego wy-
gld zewntrzny?

Jak si ohjawiala jego przyja?
W których wypadkach udzia jego w akcji jest

decydujcy?
Jak si Woodyjowski zmienia w cigu powieci

i pod jakim wpywem?

Helena 1
).

Przedstaw jej wygld zewntrzny, zmiany w tym
wygldzie i ich przycz}Tny.

Jak si objawia jej ycie wewntrzne?
Na czem oparty jest stosunek do niej Skrzetu-

skiego i jej do Skrzetuskiego?

Jakie cechy charakteryzuj ich mio?
Na kogo mio Heleny i Skrzetuskiego oddzia-

aa uszlachetniajco?

Na czem polega wyszo Heleny nad Anusi?

Porównaj opis twarzy poszczególnych postaci.

O ile opis twarzy (portret) pozostaje w zwizku
z charakterem tych postaci, ich dziaaniem i t. p.?

Gzem si róni od siebie poszczególne postaci?

Wymie szlachetne, pikne, bohaterskie czyny po-
szczególnych postaci.

*) W ten mniej wicej sposób naley scharakteryzo-
wa wszystkie postaci.

Metod, rozbiór »Ogniem i mieczem*. 15
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Wyjanij przyczyny tych czynów.
Wymie dodatnie cechy poszczególnych postaci

i okrel skutki tych cech.

Które z postaci zmieniaj si w kierunku dodatnim
w cigu powieci?

Co wpywa na t zmian?
Które w kierunku ujemnym? Dlaczego?

Jaki jest stosunek poszczególnych postaci do Rze-
czypospolitej?

Jakie cechy ujemne znale moemy u Polaków?
U Kozaków?

Jakie dodatnie u Kozaków?
Jakie czyny byy wynikiem cech ujemnych?
Które postaci uwaasz za dodatnie, które za

ujemne?
Które z postaci s dla nas sympatyczniejsze?

Oce krótko poszczególne postaci przez dodanie
okrelenia do nazwiska.

Uó je w szereg ze wzgldu
a) na udzia w akcji,

b) na warto ich moraln.
Która z nich jest dla ciebie najsympatyczniejsza?

Czego przykadem mog by dla nas te postaci?

Jakie ich cechy naleaoby naladowa i jak?

WT
jaki sposób Sienkiewicz wprowadza postaci

po raz pierwszy?
Wymie inne postaci drugo- i dalszorzdne?

Postaci drugorzdne, tum.

Które z postaci drugorzdnych wpywaj decydu-
jco na rozwój wypadków?

Scharakteryzuj te postaci.

W których wypadkach wpywa na akcj decydu-

. jco »tum«?
Scharakteryzuj »tum« w »Ogniem i mieczem*?
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Jaki jest stosunek tumu do jednostek u Polaków?
Jaki u Kozaków?
Na jakich zasadach opiera si ten stosunek w oby-
dwóch grupach?

Jak stosunek ten charakteryzuje poziom kultu-

ralny tych dwóch grup?
Jaki wpyw na ten stosunek moe mie wiado-
mo celu?

O ile z poród grupy polskiej wyodrbni mona
wojska ksicia Jeremiego?

Bitwy:

Jakie bitwy opisuje Sienkiewicz w »Ogniem i mie-
czem«?

Zastosuj do kadego starcia odpowiedni nazw
i uó szereg synonimiczny.

Uó je w szereg ze wzgldu
a) na udzia ludzi wedug liczebnoci,

b) na wano dla akcji,

c) na rozmiary walki (ilo ataków, czas trwa-
nia i t. d.).

O ile te zasady ukadu odpowiadaj sobie?

Uó plany poszczególnych bitew i porównaj je.

Czem si róni bitwy ze wzgldu na teren?

Jak teren wpywa na przebieg walki, na sposób
walki?

Czem si róni bitwy ze wzgldu
a) na przebieg walki?

b) na sposób walki?

Czem si róni bitwy w otwartem polu od bitew

w czasie oblenia?
Z jakiego stanowiska opisuje Sienkiewicz bitwy?
Jak rol odgrywaj wodzowie?
Jak poszczególne postaci?

Jak masy?
15*
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W których bitwach na pierwszy plan wysuwaj si
a) zdolnoci wodzów?
b) czyny poszczególnych postaci?

c) czyny mas?
Jak na przebieg walki i jej sposoby wpywaj:

a) pora dnia?

b) warunki atmosferyczne?
c) zjawiska wietlne?

Jak na przebieg i wyniki walki wpywaj warunki
psychiczne (stan duchowy)?

Jakim czynnikom zawdzicza swe zwycistwa
ksi Jeremi, jakim Chmielnicki?

Które z tych czynników uwaasz za dodatnie, które

za ujemne?
Które z tych czynników uzna mona za poyte-

czne w codziennem yciu?
Daj przykady z ycia, w którychby wystpiy te

czynniki odrbnie lub w skupieniu.

Jakie czynniki psychiczne dziaaj w czasie walki

u Polaków, jakie u Kozaków, jakie u Tatarów?
Które z tych czynników uwaasz za dodatnie, które

za ujemne?
Jak ustawiczne walki wpyny na udzi, biorcych
w nich udzia?

Jakie wyrobiy - w nich cechy dodatnie, jakie

ujemne?
Które naley stosowa w yciu i jak?

Wymie czyny poszczególnych postaci, w których

wystpuje na plan pierwszy
a) sia fizyczna,

b) sia duchowa.
Uó je w szereg.

Który z tych czynów uwaasz
a) za najwikszy?
b) za najwaniejszy?
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Dlaczego?

Czemu zawdzicza dokonanie swych czynów wy-
brany przez ciebie bohater?

Które czyny pragnby naladowa?
Które z cech, charakteryzujcych poszczególnych

bohaterów, pragnby w sobie wyrobi?
Coby móg przy pomocy tych cech osign ze

wzgldu a) na siebie?

b) na Ojczyzn?
Przedstaw zwyczaje wojenne

a) Polaków,
b) Kozaków,
c) Tatarów.

Jakie cechy powinny zdobi dobrego wodza? do-

brego onierza?
Które z tych cech s wane i dzi jeszcze?

Daj przykady, wykazujce zastosowanie ich

w yciu.
Gzem si walki dawniejsze róni od dzisiejszych

sposobów walczenia?

Czego wymagay dawne walki?

Czego wspóczesne?
Jakie cechy pozostay wspólne?

Zwyczaje i obyczaje:

Jakie strony ycia przedstawia Sienkiewicz

w »Ogniem i mieczem«?
Jakie poznajemy zwyczaje domowe, rodzinne, pu-

bliczne?

Jakie na wsi, jakie w miecie?
Jakie pokojowe, jakie wojenne?
Które objawy ycia przewaaj, dlaczego?

Scharakteryzuj

a) szlacht kresow, jej zwyczaje, ycie.

b) magnatów na kresach, ich zasugi i bdy,
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c) ycie polityczne szlachty,

d) magnatów, ich programy polityczne,

e) rol króla,

f) drobn szlacht, jej denia,
g) chopów, ich rol,
h) mieszczan, ich rol i znaczenie,

i) ydów, ich rol i pooenie na kresach,

j) ycie dworskie,
k) ycie Kozaków w czasach pokoju.

Jak rol odgrywali w yciu mczyni, jak ko-
biety?

Scharakteryzuj zwyczaje polskie, kozackie.

Co je charakteryzuje w stosunku do zwyczajów
wspóczesnych?

Na czem polega rónica?
Scharakteryzuj poziom umysowy Polaków
XVII w.

Scharakteryzuj ycie religijne szlachty XVII w.
Jakie znaczenie maj wierzenia, przesdy, zabo-
bony i t. p. w yciu ludzi XVII w.?

Wska miejsca, w których wystpuje pobono
poszczególnych postaci?

W jakich wypadkach wystpuje pobono?
Czego szukaj poszczególne postaci w modlitwie?
Co znajduj?
Jak na nie modlitwa dziaa?
W których wypadkach modlitwa bya

a) pociech,
b) umocnieniem,
c) ratunkiem,
d) wpyna rozstrzygajco na postpowanie

danej postaci.

Który moment uwaasz pod tym wzgldem za

najsilniejszy?
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Jaka zatem rol odgrywaa modlitwa w yciu lu-
dzki XVII w.?

Wska podobne momenty w swojem yciu.

Uó opowiadanie, w którem modlitwa odgrywa
decydujc rol?

Kto jest wyrazem mioci maeskiej?
Jak si w powieci przejawia mio ksicia Je-

remiego do ony?
Jak si przejawia mio córki do ojca?

Jak si przejawiaa przyja wT powieci?
Jakie czyny zawdziczamy uczuciu przyjani?
Jak przyja wpyna na rozwój akcji?

Które osoby i jak si zmieniay pod wpywem
przyjani?

Które z czynów dokonanych pod wpywem przy-

jani uwaasz za najwiksze?
Które z przejawów przyjani zastosowaby i dzi
w yciu?

Daj obrazek przyjani na tle stosunków szkolnych.

Przyroda:

Wska miejsca, w których przyroda daje tylko

opis?

W których miejscach przyroda
a) wytwarza nastrój?

b) przygotowuje do akcji?

c) charakteryzuje akcj lub j wzmacnia?
d) charakteryzuje postaci?

Gzem si róni od siebie opisy pór roku i dni?

Wyszukaj obrazy soneczne i okrel ich znaczenie.

Wyszukaj obrazy nocne i okrel ich znaczenie.

Ilorak rol speniaj zjawiska wietlne
a) w opisach przyrody?
b) w opisach postaci?
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c) w opisach bitew?

d) w opisach innych wypadków?
Jak rol odgrywaj wraenia wzrokowe, su-
chowe?

Jak Sienkiewicz przedstawia przestrze?
Jakich wogóle rodków uywa Sienkiewicz w opi-

sach przyrody?

Zgodno, kontrast, stopniowanie.

Gdzie posugiwa si Sienkiewicz prawem zgodno-
ci i co przez to osign?

Wyka, jakie znaczenie ma zastosowanie prawa
kontrastu

a) w ukadzie postaci; zestaw przeciwstawione
sobie pary w obydwu obozach, w poszcze-

gólnych obozach,

b) w ukadzie poszczególnych akcyj w stosun-

ku do obydwóch obozów, w poszczególnych
obozach,

c) w charakterystyce mas,
d) w opisach bitew,

e) w yciu religijnem,

f) w kulturze dwu obozów,

g) w obrazach przyrody,

h) w zestawianiu 1) sytuacyj, 2) scen, 3) wy-
padków,

j) w kompozycji powieci (budowie rozdzia-

ów, ukadzie grup i t. p.).

Jak uycie kontrastu wpywa na nasze uczucia?

Kiedy uycie kontrastu najsilniej nas wzruszyo?
Wyka, jakie znaczenie ma zastosowanie prawa
stopniowania
a) w przedstawianiu poszczególnych wypad-

ków, scen, sytuacyj,

b) w opisie bitew,
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c) w rozwoju akcyj,

d) w charakteryzowaniu poszczególnych po-
staci?

e) w wywoywaniu uczu i nastrojów,

f) w kompozycji powieci.

Jzyk:

Czem si róni jzyk w »Ogniem i mieczem« od
jzyka powszedniego?

Wska waniejsze przenonie, porównania, har-
monj naladowcz, wyka ich rol i znaczenie.

Wska miejsca, w których jzyk suy do wyra-
enia grozy, radoci, gniewu, humoru, smutku,
niepokoju, przeraenia, mioci, nienawici, dzi-

koci, rozpaczy, zachwytu, siy woli, saboci
i t. P .

Jak rodki jzykowe odtwarzaj walk duszn?
Gzem si róni jzyk w »Ogniem i mieczem« od
jzyka dzisiejszego?

Dlaczego autor uywa i jakich wyrazów staropol-

skich obcych i t. p.?

Wyka rónic w sposobie wyraania si poszcze-

gólnych postaci.

Jak jzyk charakteryzuje

a) szlacht XVII w.?
b) lud?

c) duchowiestwo?
Jak jzyk wyraa ruch, szybko, zgiek, walk

i t. p.?

Do czego suy Sienkiewiczowi czas teraniejszy
historyczny, czas przeszy dokonany i niedoko-
nany?

Wska miejsca, w których przewaaj
a) zdania urwane lub zwarte, krótkie, i okrel

ich celowo;



— 234 —

b) zdania zoone, i okrel ich charakter i cel.

Daj przykady na zdania czne, wynikowe, prze-

ciwstawne, okresy i wyjanij ich zwizek z tre-

ci, akcj powieci i t. p.

Wyka na przykadach znaczenie akcentu logiczne-

go i uczuciowego.
Zbadaj celowo przestankowania.
Wybierz z poszczególnych rozdziaów synonimy

i uó je w szeregi 1
).

Wybierz wyrazy podrzdne, wspórzdne, nad-
rzdne.

Wybierz wyrazy sprzeczne i krzyujce si.

Wybierz miejsca, w których odczu mona dzia-

anie rvtmu.
Oce na czem polega bogactwo jzyka Sienkie-

wicza.

Uczucia:

Jakie uczucia budz si w nas w trakcie czytania

»Ogniem i mieczem«?
Które sytuacje, sceny, zdarzenia, postaci wywo-
uj w nas: smutek, wstrt, groz, upokorzenie,

rozpacz, oburzenie, przeraenie, niepokój, gniew,

które dum, rado, lito, zachwyt, zadowole-
nie, humor?

Które pobudzaj nas do czynów?
Do jakich czynów?
Jakie uczucia zbudziy si w tobie po przeczytaniu

powieci?
Jakie pragnienia, plany, myli obudziy si
w tobie?

Jak rol chciaby odegra w powieci, i dla-

czego?

*) Te wiczenia stosowa naley przy kadym roz-
dziale.
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Myl przewodnia:

Czego si moemy nauczy z przebiegu akcji?

Z postpowania poszczególnych osób?

O ile do powieci Sienkiewicza zastosowa mona
pojcie winy i kary?

Jakby pokierowa wypadkami, gdyby to od cie-

bie zaleao?
Goby zmieni, co zostawi?
Jakie wnioski wycign moemy z powieci
w stosunku do a) wieku XVII?

b) do czasów wspóczesnych?
Jaki cel zatem móg mie Sienkiewicz, piszc
»Ogniem i mieczem*?

Jakie cechy powinien zdaniem Sienkiewicza mie
dobry obywatel?

Powie historyczna:

Zbierz wszystkie cechy, dowodzce, e »Ogniem
i mieczem« jest powieci historyczn.

Spróbuj okreli, co to jest powie historyczna.

Jakie znaczenie maj powieci historyczne?

Go zawdziczasz »Ogniem i mieczem*?
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Objanienia do wykresu rozwoju akcyj

w „Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza.

(Patrz str. 49).

Cyfry rzymskie oznaczaj tytuy grup, cyfry a-

rabskie poszczególne rozdziay tomu I i II.

Linja podwójna przedstawia rozwój akcji miosnej,

ponad poziomem oznacza dodatni jej rozwój ze wzgldu
na postaci Skrzetuskiego i Heleny, poniej poziomu

jej rozwój ujemny. Cigo lej linji wyraa wysu-

nicie akcji miosnej na plan pierwszy lub równolege

jej traktowanie z akcj polityczn, kreskowanie za
pominicie jej prawie zupene w danych rozdziaach.

Linja czarna odtwarza rozwój akcji politycznej

ze stanowiska interesów polskich, poniej poziomu jej

przebieg ujemny, powyej dodatni, przerywanie jej

wyraa usunicie akcji politycznej na plan dalszy.
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